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Ata da reunião ordinária conjunta nº 001/2014 – CCNH/UFABC –Plenárias dos cursos de
Bacharelado em Filosofia e de Licenciatura em Filosofia
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Aos dezoito dias do mês de março de 2014 , na sala A202 do bloco alpha 1, no campus de São
Bernardo do Campo, foi realizada a primeira reunião conjunta das plenárias dos cursos de
Bacharelado em Filosofia e de Licenciatura em Filosofia. Sob a presidência dos professores Luiz
Fernando Barrére Martin e Flamarion Caldeira Ramos. Presentes os professores: Anderson de
Araújo, Alex Campos de Moura, Anastasia Guidi Itokazu, Bruno Nadai, Cristiane Negreiros
Abbud Ayoub, Lorenzo Baravalle, Luciana Zaterka, Maria Cecília Leonel Gomes dos Reis,
Marilia Mello Pisani, Marinê de Souza Pereira, Miriam Mesquita Sampaio de Madureira,
Monique Hulshof, Patrícia Del Nero Velasco, Paulo Tadeu da Silva, Roque da Costa Caiero e
William José Steinle. Justificaram ausência os professores: Daniel Pansarelli, Fernando Costa
Mattos, Graciela de Souza Oliver, Gustavo Leyva Martinez, Katya Margareth Aurani, Luis
Alberto Peluso, Márcia Helena Alvim e Maria Izabel dos Santos Garcia. Ausentes os
professores: Ruth Ferreira Santos-Galduróz e o professor Lúcio Campos Costa. Abertos os
trabalhos do dia, o professor Luiz Fernando cumprimentou os presentes e apresentou à plenária
os professores ingressantes Alex Campos de Moura e Lorenzo Baravalle. 1.Informes: Abertos
os informes, o professor Luiz Fernando informou sobre o reconhecimento/ficha atributos
docentes, realçando a necessidade de os professores preencherem as informações relativas ao ano
de 2014 mediante acesso ao link atributos de docentes, que está na página da Prograd:
http://atributosdocentes.ufabc.edu.br/login. Assim, mais instruções de preenchimento constam do
site,e os dados de 2014 terão de ser inseridos pelos docentes, de forma a considerar também a
compilação de dados do BC&H,e, além disso , destacou o professor Luiz Fernando, tudo o que
for informado de atividades anteriores ao ingresso na UFABC precisam ser provados, há
necessidade de comprovação documental para efeitos de avaliação. 2.Aula inaugural: Com a
palavra, professora Cristiane Negreiros destacou o aspecto positivo que a aula inaugural traz para
os discentes ingressantes, servindo para uma boa imagem da área de Filosofia. Após, o professor
Luiz Fernando apresentou proposta trazida pelo professor Renato Knouchi, que pretende
convidar uma professora portuguesa. Após, a professora Cristiane destacou que a professora
Luciana tempos atrás veio a ministrar a aula didática de apresentação, uma aula inaugural, numa
sala de aula, e obteve bom retorno dos dicentes. Em seguida, professora Marilia Pisani sugere
convidar a professora Marilena Chauí,. Encaminhamento: Os presentes acordam em agendar data
da aula inaugural para o mês de maio de 2014, e, caso não seja possível, então há perspectiva
para ocorrer em junho do mesmo ano. Quanto aos convidados, por unanimidade, os membros
presentes avaliam adequada a iniciativa de convidar a professora Marilena Chauí para ministrar a
aula inaugural. 3. Revisão do planejamento anual de alocação didática: Professor Flamarion
explicou sobre as mudanças ocorridas no planejamento anual da alocação didática, ressaltando
quanto às recentes alterações verificadas após a saída de professores e as mudanças solicitadas
por alguns colegas. Dessa forma, abertos e encerrados os debates, os presentes acordaram em
encaminhar a seguinte distribuição de créditos e turmas por docentes, na seguinte composição:
3.1. Bases Epistemológicas da Ciência(BECM): a.Primeiro quadrimestre: Roque Caiero,
Alex Campos de Moura, Ruth Galduróz, Ruth Galduróz, Graciela de Souza Oliver, Katya
Aurani, Lorenzo Baravalle e Lorenzo Baravalle. b.Segundo quadrimestre: Bruno Nadai, Bruno
Nadai, Alex Campos de Moura, Alex Campos de Moura, Miriam Sampaio Mesquita de
Madureira, Fernando Mattos e Monique Hulshof, William José Steinle e William José Steinle.
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c.Terceiro Quadrimestre: . Por fim, acordou-se pela distribuição de 8 professores para cobrir as
turmas de Bases no segundo quadrimestre e, caso a professora Graciela de Sousa Oliver esteja de
acordo, poderia assumir duas turmas de base no terceiro quadrimestre. 3.2.Carga didática do
professor Daniel Pansarelli: em se tratando da distribuição de carga didática do professor
Daniel Pansarelli, destacou-se que o exercício de cargo de Pro-Reitor de Extensão faz reduzir a
carga didática em cerca de setenta por cento, assim, os créditos relativos à disciplina de Filosofia
na América Latina e no Brasil precisarão ser partilhados entre os demais docentes. 3.3. Outras
alterações correlatas: Cobrir a oferta da disciplina de LIBRAS, disciplina que afeta todas as
licenciaturas. Professor Flamarion e professor Luiz Fernando destacaram que as turmas dessa
disciplina no segundo quadrimestre, ao que constam, provavelmente serão ofertadas pela
professora Maria Izabel dos Santos Garcia, que solicitou redistribuição e aguarda parecer da
instituição para onde pretende atuar. Também restou a conformar os horários e os créditos das
professoras Graciela de Sousa Oliver e Katya Aurani, e, após, o professor Luiz Fernando
destacou a importância de resolver as pendências, e, muito provavelmente, será necessária a
ajuda da direção para se chegar a um fechamento do restante da alocação que está em aberto.
Destacou-se também as exonerações a pedido da professor Julliana Bueno e do professor Valter,
situações cuja substituição é fundamental para o desfecho das alocações da área. 4.Concursos
da área de Filosofia: Com a palavra, o professor Luiz Fernando expôs as perspectivas de
contratação da área, tendo explicado aos presentes que há expectativa de que a área tenha um
cenário de cerca de 37 professores. Em prosseguimento, o professor Luiz Fernando ressaltou
também quanto ao atual quadro de docentes da Filosofia, sendo que hoje há cerca de 26
professores, havendo a necessidade de preenchimento de cerca de 11 vagas, nove dessas a
contemplar as seguintes subáreas: Lógica, Filosofia da Ciência, Ética, Filosofia Antiga, Filosofia
Medieval e, nessas onze vagas será necessário provisionar a realização de concurso para
contratação de quatro professores para a Licenciatura em Filosofia, tendo por eixo as disciplinas
didáticas de Filosofia e da prática de ensino. Com a palavra, a professora Marinê Pereira de
Souza sugeriu a estruturação do trabalho de concursos mediante a composição de comissões para
assessorarem na redação dos editais. Encaminhamentos: Após debates, os presentes acordaram
entre si para estruturar comissões de preparação das minutas de editais e processos seletivos,
naquilo que compete à área de Filosofia, e solicitar pela realização dos concursos para as áreas
de Lógica, Filosofia da Ciência, Ética, Filosofia Antiga, Filosofia Medieval e Licenciatura,
nessa última para a cobertura de quatro vagas. Também foi acordada a estruturação de comissões
para a construção dos editais dos concursos e dos processos seletivos para a contratação de
professores visitantes ou efetivos, conforme o caso, de forma a contemplar a seguinte divisão dos
docentes por comissão assessora à construção dos editais: a)Comissão para o concurso de
Lógica: William José Steinle, Anderson de Araújo e Roque Caiero. b)Comissão para o concurso
de Filosofia da Ciência: Lorenzo Baravalle, Paulo Tadeu, Renato Knouchi e William José
Steinle. c) Comissão para o concurso de Ética: Monique Hulshof, Miriam Mesquita Sampaio de
Madureira, Gustavo Leyva e Bruno Nadai; d)Comissão para o concurso de Filosofia Antiga e
para o concurso de Filosofia Medieval: Maria Cecilia Leonel Gomes dos Reis, Cristiane
Negreiros Abbud Ayoub e Luiz Fernando Barrére Martin. e) Comissão para os concursos
relacionados à área de Licenciatura em Filosofia: Daniel Pansarelli, Marília Pisani, Patrícia Del
Nero Velasco, Marinê de Sousa Pereira e Flamarion Caldeira Ramos. Às 17:30 horas, nada mais
havendo a declarar, os coordenadores dos cursos de Filosofia declararam por encerrada a
reunião, do que para constar, eu, Leonardo Lira Lima, assistente em Administração, lavrei a
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presente ata de reunião, que será aprovada por ocasião da próxima reunião das plenárias, a ser
realizada, possivelmente no mês de abril de 2014, em data, horário e local a confirmar, e
conforme pauta a ser remetida mediante comunicação ao correio eletrônico da plenária.
____________________________
Leonardo Lira Lima

_______________________________
Flamarion Caldeira Ramos

[Assistente em Administração/Apoio aos cursos de Filosofia]

[Professor Adjunto /Coordenador do curso de Licenciatura em Filosofia]
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______________________________
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Luiz Fernando Barrére Martin
[Professor Adjunto /Coordenador do curso de Bacharelado em Filosofia]
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