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Ata da 3ª Reunião da Plenária Extraordinária do Bacharelado em Filosofia, realizada às dezesseis 1 

horas e quinze minutos, no dia dezenove de setembro de dois mil e dezesseis, na sala S203-2 

Bloco Alfa II, Universidade Federal do ABC, São Bernardo do Campo. A reunião foi presidida 3 

pelo Coordenador do Curso do Bacharelado em Filosofia, Prof. Paulo Tadeu da Silva, e pela 4 

coordenadora do Curso de Licenciatura em Filosofia, Profa. Marília Mello Pisani, e contou com 5 

a presença dos representantes docentes: Prof. Alexander de Freitas, Prof. André Luis La Salvia, 6 

Prof. Bruno Nadai, Prof. Carlos Eduardo Ribeiro, Prof. Flamarion Caldeira Ramos, Profa. Katya 7 

Margareth Aurani, Prof. Lorenzo Baravalle, Profa. Luciana Zaterka, Profa. Maria Cecília Leonel 8 

Gomes dos Reis, Profa. Marinê de Souza Pereira, Prof. Matteo Raschietti, Profa. Nathalie de 9 

Almeida Bressiani, Profª. Patrícia Del Nero Velasco e Prof. Victor Ximenes Marques. Estiveram 10 

presentes os alunos: Ivan Moratori, Pedro Coralotti e Felipe Ribeiro. Os seguintes representantes 11 

docentes justificaram ausência: Prof. Renato Rodrigues Kinouchi e Prof. Silvio Ricardo Gomes 12 

Carneiro, assim como o representante técnico-administrativo Renato Corrêa. Esteve presente a 13 

assistente em administração, Natasha Ramos Morare para oferecer apoio administrativo à 14 

reunião. Informes: 1. Tradução de ementas: o Prof. Lorenzo informou que devem ser feitas as 15 

traduções para o inglês das ementas do Bacharelado e da Licenciatura em Filosofia até o final de 16 

novembro. O Prof. Lorenzo enfatizou a necessidade de uma maior divisão do trabalho, 17 

solicitando a manifestação de docentes interessados em ajudar. A Profa. Maria Cecília esclareceu 18 

alguns pontos acerca da internacionalização dos cursos e os presentes debateram o tema e sua 19 

relevância. 2. Evento “UFABC para todos”: a Profa. Marília informou que o Prof. Matteo e o 20 

Prof. Sivio serão os responsáveis pela Filosofia no respectivo evento. 3. Concursos: o Prof. 21 

Paulo informou aos presentes que os cursos da Filosofia possuem três vagas em aberto, para as 22 

quais devem ser definidas as subáreas de destinação. O Professor informou também a 23 

necessidade de inserir este ponto na pauta de próxima reunião plenária. Os docentes debateram e 24 

definiram que será realizada uma reunião plenária no dia 03 de outubro a fim de discutir o 25 

assunto, definir as subáreas das três vagas e constituir os grupos resposáveis pela elaboração dos 26 

editais específicos, os quais serão apreciados pelas plenárias dos cursos de Bacharelado em 27 

Filosofia e Licenciatura em Filosofia. 4. Aula inaugural da Filosofia: o Prof. Flamarion 28 

informou que seu convidado, Prof. Renato Nogueira, aceitou o convite para ministrar a aula 29 

inaugural. Ordem do dia: 1. Aprovação da ata da 4ª reunião ordinária plenária do 30 

Bacharelado em Filosofia: a ata foi aprovada por maioria de votos, com três abstenções. 2. 31 

Aprovação da ata da 2ª reunião extraordinária plenária do Bacharelado em Filosofia: a ata 32 

foi aprovada por maioria de votos, com três abstenções. 3. Encaminhamento da decisão do GT 33 

de Revisão do PPC do Bacharelado em Filosofia à CG/PROGRAD e 4. Encaminhamento 34 

do pré-projeto de matriz aprovado pelo GT de Revisão do PPC do Bacharelado em 35 

Filosofia à PROGRAD para avaliação técnica: o Prof. Bruno, docente que coordenou o Grupo 36 

de Trabalho (GT) de revisão do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), apresentou aos presentes o 37 

histórico das discussões e propostas debatidas no grupo, informando que o projeto não está 38 
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finalizado e amadurecido para que seja aprovado no presente momento.  Neste sentido, o Prof. 39 

informou que os trabalhos do GT serão retomados sob a coordenação do Prof. Lorenzo e 40 

convidou a todos a participarem, enfatizando a importância de tal cooperação. Os presentes 41 

debateram os possíveis encaminhamentos a serem adotados, questionando os procedimentos da 42 

UFABC para sua realização. O Prof. Paulo informou os aspectos debatidos na Comissão de 43 

Graduação (CG) quanto à revisão dos PPCs dos cursos específicos e seu impacto na definição 44 

das disciplinas de opção limitada dos bacharelados interdisciplinares da UFABC. . O Prof. Paulo 45 

salientou ainda que, caso não haja alterações no projeto em 2016, esta informação deve ser 46 

transmitida formalmente às instâncias competentes. O Prof. Paulo ressaltou ainda os prazos para 47 

a apresentação do PPC com suas alterações. Os presentes debateram e concluíram, por 48 

unanimidade, que o GT responsável pela revisão do PPC deverá retomar suas atividades nos 49 

próximos dias. Contudo, em virtude do atual estágio da revisão e os prazos que envolvem a 50 

tramitação do novo PPC nas instâncias competentes, a nova versão do mesmo não será enviada 51 

no mês de outubro. Além disso, os presentes estabeleceram que será realizada uma plenária no 52 

dia 27 de outubro, dedicada à discussão mais detalhada da nova proposta do PPC do Bacharelado 53 

em Filosofia.. O Prof. Paulo solicitou ao Prof. Bruno que elabore uma primeira versão da 54 

comunicação interna que deverá ser enviada à Comissão de Graduação e à PROGRAD, 55 

informando a decisão tomada quanto à revisão do PPC do Bacharelado em Filosofia, a qual será 56 

avaliada e assinada pelos membros do mesmo e pela coordenação do curso. Nada mais havendo 57 

a declarar, às dezoito horas e vinte e cinco minutos, o Coordenador do Bacharelado em Filosofia, 58 

Paulo Tadeu da Silva, deu por encerrada a reunião, da qual eu, Natasha Ramos Morare, lavrei a 59 

presente ata. 60 
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