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Ata da reunião ordinária conjunta nº 004/2014 das Plenárias dos cursos de Bacharelado em 
Filosofia e Licenciatura em Filosofia  
 
Às catorze horas e quinze minutos do dia dois de julho de dois mil e catroze, no Câmpus São 1 
Bernardo do Campo da Universidade Federal do ABC (UFABC), na sala 204, 2ºandar do bloco 2 
Alfa1 foi realizada a 4ª Reunião Ordinária Conjunta das Plenárias dos cursos de Bacharelado em 3 
Filosofia e de Licenciatura em Filosofia. A reunião foi presidida pelos coordenadores dos cursos, os 4 
professores Flamarión Caldeira Ramos e Luiz Fernando Barrére Martin, tendo comparecido os 5 
seguintes membros das plenárias: Anastasia Guidi Itokazu, , Alex de Campos Moura, Bruno Nadai, 6 
Cristiane Negreiros Abbud Ayoub, Daniel Pansarelli, Fernando Costa Mattos, Gustavo Levya 7 
Martinez, Katya Margareth Aurani, Lorenzo Baravalle, Luciana Zaterka, Maria Cecilia Leonel 8 
Gomes dos Reis, Miriam Mesquita Sampaio de Madureira, Paula Priscila Braga, Renato Rodrigues 9 
Kinouchi, Roque da Costa Caiero, . Justificaram a ausência: Anderson de Araújo, Graciela de Souza 10 
Oliver, Lúcio Campos Costa, Marinê de Souza Pereira, Monique Hulshof, Patrícia Del Nero Velasco, 11 
Paulo Tadeu da Silva e William José Steinle. Iniciada a reunião, passou-se ao relato dos informes. 12 
Informes: 1. Confirmada a visita dos avaliadores para reconhecimento dos cursos de 13 
Bacharelado e Licenciatura em Filosofia para os dias 04 e 05/08/2014, onde foi reforçada a 14 
solicitação de presença na Universidade dos docentes nessas datas. O prof. Flamarión agendou 15 
uma reunião junto aos alunos e docentes da Licenciatura para o dia 30/07/2014 por volta das 16 
17:30h. 2. Prof. Flamarión informou sobre a realização do processo seletivo para prof. visitante 17 
para Licenciatura, sendo aprovada a prof. Elisabeth Cristina Costa que já foi convocada e 18 
assumirá carga didática a partir do 3º quadrimestre em Políticas Internacionais. 3. Prof. Paula 19 
informou sobre a aprovação do anteprojeto de um terceiro bacharelado interdisciplinar, o BAT – 20 
Bacharelado em Arte e Tecnologia, em outubro/2013 no ConsUni, com intuito e esforços para 21 
inicio da primeira turma no início de 2016. Posteriormente esse Bacharelado se abrirá para 4 22 
bacharelados e 1 Licenciatura: Tecnologia do Entretenimento, Narrativas Audiovisuais, 23 
Museologia e Curadoria, Produção e Gestão Cultural; e Licenciatura em Arte e Filosofia entra no 24 
pós-BI (optativas) nas matérias Ética, Estética e Estética: perspectivas contemporâneas. Ordem 25 
do dia: 1.Aprovação das Atas (2ª Reunião ordinária conjunta das Plenárias dos cursos de 26 
Bacharelado e Licenciatura em Filosofia de 24/04/2014 e 3ªReunião conjunta das Plenárias dos 27 
cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia de 16/05/2014): A prof. Miriam Madureira, 28 
solicitou o adendo que sua ausência na Plenária do dia 16/05/2014, alteração efetuada, as Atas 29 
foram aprovadas. 2. Reformulação do BC&T: foi iniciada discussão sobre a reformulação do 30 
BC&T, sendo apresentada pelo prof. Lorenço Baravalle a ementa do BECM, posteriormente a 31 
profª Luciana Zaterka leu a mensagem do prof. Anderson Araújo referente à sobreposição de 32 
matérias entre as disciplinas enfatizando as diferenças de conteúdos e enfoques e foi colocada 33 
em votação a aprovação da bibliografia da ementa, sendo aprovada pela maioria dos presentes 34 
com 1 voto contra e 1 voto de abstenção; houve discussão posterior, onde foi alertado pelo prof. 35 
Daniel Pansarelli sobre os procedimentos de aquisição, quantidade de volumes para cada título 36 
apresentado na ementa da bibliografia, sendo em consenso deliberado que manteriam os títulos 37 
já existentes na ementa e apontamento dos demais títulos como bibliografia complementar 38 
(sugerida/recomendada); O prof. Daniel Pansarelli sugeriu o encaminhamento quanto a 39 
oferecer/estimular algumas disciplinas, que são obrigatórias nos cursos de Bacharelado e 40 
Licenciatura em Filosofia,  como Opção Limitadas aos alunos do BC&T (atualmente essas 41 
disciplinas são cursadas como Livres pelos alunos do BC&T). Sendo aberta votação para 42 
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indicação das disciplinas Optativas Limitadas da Filosofia para o BC&T, sendo aprovadas pela 43 
maioria com 3 abstenções (Katia, Roque e Luiz Fernando); 3. Reformulação do BC&H: O prof. 44 
Luiz Fernando apresentou a matriz do BC&H contendo três disciplinas da Filosofia (Pensamento 45 
Crítico / Bases Epistemológicas da Ciência Moderna / Temas e Problemas da Filosofia) e uma 46 
disciplina que será dividida entre a Filosofia e os docentes do CECS (Ética e Justiça). Foi aberta 47 
as votações por matéria em separado. A manutenção das três disciplinas foi aprovada pela 48 
maioria (“Bases Epistemológicas da Ciência Moderna” recebeu dois votos contra e uma 49 
abstenção); a disciplina “Pensamento Crítico”: Foi decidido pelos presentes que deve ser 50 
solicitada a alteração dos créditos, de três para quatro, bem como a alteração da nomenclatura 51 
para “Teoria da Argumentação”; Com relação a disciplina “Ética e Justiça”, foi decidido que 52 
deverá permanecer na matriz do BC&H, entretanto, como será dividida com os docentes do 53 
CECS, o Prof. Luís Fernando deve solicitar na plenária do BC&H que a disciplina “Introdução 54 
às humanidades e ciências sociais” também seja dividida com a Filosofia. Foi sugerido pela prof. 55 
Katya que a disciplina “nascimento e desenvolvimento da ciência moderna” deve ser oferecida 56 
como disciplina optativa da matriz do BC&H. Houve concordância dos presentes. Às dezoito 57 
horas e trinta minutos, a reunião foi encerrada, do que, para constar, eu, Mauricio Costa, lavrei a 58 
presente ata de reunião. 59 
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