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 Às 14h10 do dia 29 de junho de 2010, na sala R802 do prédio B da Universidade Federal 

do ABC, teve início a reunião do corpo docente dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em 

Filosofia, presidida pelos coordenadores dos respectivos cursos, os professores Paulo Tadeu da 

Silva e Patrícia Del Nero Velasco, e com a presença dos professores Anastasia Guidi Itokazu, 

Graciela de Souza Oliver, Juliana Bueno-Soler, Luis Alberto Peluso, Renato Rodrigues Kinouchi, 

Roque da Costa Caiero e Valter Alnis Bezerra. A professora Katya Margareth Aurani justificou a 

ausência. 

 O professor Paulo iniciou a reunião dando dois informes: o primeiro dizia respeito à 

necessidade dos professores que ministram a disciplina Temas e Problemas em Filosofia 

encaminharem, por solicitação da bibliotecária Jussara, a lista de referências bibliográficas 

utilizadas neste quadrimestre, para que tais obras possam ser adquiridas; o segundo informe 

compreendeu a apresentação da previsão orçamentária detalhada dos cursos de Filosofia para 

2010 e 2011, criada pelos coordenadores e encaminhada ao Sr. Elias, administrador do CCNH em 

24/07/2010. A professora Patrícia ficou responsável pelo terceiro informe: a comunicação da 

aprovação do candidato Daniel Pansarelli no concurso de Ensino de Filosofia realizado nos dias 

22, 23 e 24 de junho de 2010. 

 Na seqüência da reunião, o professor Paulo deu início às discussões e deliberações da 

pauta, cujo primeiro tópico era a indicação de coordenadores adjuntos para o Bacharelado e a 

Licenciatura em Filosofia, solicitação feita pelo diretor do Centro, professor Arnaldo Rodrigues dos 

Santos Júnior, a pedido da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). O professor Paulo e a 

professora Patrícia explicaram que há uma sobrecarga de reuniões cuja presença dos 

coordenadores se faz necessária (como as do Comitê de Graduação) e, portanto, os 

coordenadores adjuntos poderiam, eventualmente, substituir os titulares; além, claro, de 

contribuírem mais efetivamente com a construção dos projetos pedagógicos dos cursos. A 

professora Patrícia salientou, igualmente, que chegou a perguntar ao diretor do Centro de Ciências 

Naturais e Humanas sobre a possibilidade de indicação do recém aprovado no concurso de Ensino 

de Filosofia, professor Daniel Pansarelli, para a coordenação adjunta da Licenciatura. O professor 
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Arnaldo respondeu que esse será o caminho mais razoável (tomado inclusive pelas demais 

licenciaturas do CCNH), mas que precisaria de um nome ainda neste mês. 

 Os professores Anastácia e Renato foram os únicos a se candidatarem para os cargos, 

sendo que o professor Renato ofereceu-se especialmente para a coordenação adjunta da 

Licenciatura. Uma vez que não houve objeções, ambos serão indicados: a professora Anastácia 

como coordenadora adjunta do Bacharelado e o professor Renato como coordenador adjunto da 

Licenciatura em Filosofia. 

 Na deliberação sobre os cargos de coordenação, a professora Graciela mencionou a 

importância de se ter um rodízio de docentes nessa função; a professora Patrícia lembrou que há 

uma discussão encaminhada pelo Conselho de Ensino e Pesquisa (ConsEP) da UFABC para a 

definição da composição e das atribuições das Coordenações de Curso e dos Colegiados centrais 

que supervisionam o ensino de graduação na instituição e, em um futuro próximo, esse rodízio 

certamente ocorrerá. 

 A alocação didática para o terceiro quadrimestre de 2010 correspondia ao segundo ponto 

para discussão e deliberação da pauta. O professor Paulo mostrou o calendário encaminhado pela 

PROGRAD, no qual constam os prazos a serem cumpridos na referida alocação. Os 

coordenadores se comprometeram a enviar por e-mail aos demais professores o calendário em 

questão. Ademais, contaram o prognóstico que se tem até agora para a área de Filosofia e História 

da Ciência: serão ofertadas, segundo informações obtidas pelo professor Paulo junto ao professor 

Dácio, da PROGRAD, de quatro a seis turmas de Nascimento e Desenvolvimento da Ciência 

Moderna (NDCM) e o mesmo número de turmas da disciplina Pensamento Crítico (PC), ambas da 

grade obrigatória do Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H). A área ainda precisa 

alocar dois docentes para as disciplinas do curso de Especialização em Filosofia e História da 

Ciência e da Tecnologia. O professor Peluso lembrou aos presentes as disciplinas da 

Especialização que serão oferecidas no próximo quadrimestre: História da Ciência e da Tecnologia 

II e Fundamentos Filosóficos das Ciências Naturais. Os professores não se manifestaram quanto à 

alocação nestas disciplinas. Com relação às da graduação, foi feita uma primeira sondagem, na 

qual os professores manifestaram as suas preferências por disciplina e, eventualmente, turno, 

assim distribuídos: 

 Matutino Noturno 

NDCM Anastácia Graciela 

PC Juliana – Peluso Renato 

 

 Sem preferência de turno 

NDCM Katya – Paulo – Valter 

PC Patrícia – Roque 



 Ainda sobre a alocação didática, o professor Renato lembrou que no primeiro quadrimestre 

de 2011 será ofertada a disciplina Bases Epistemológicas da Ciência Moderna (BECM) para o 

BC&H e também para as turmas ingressantes do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T), o 

que sobrecarregará os docentes da Filosofia. Logo, para aqueles que gostariam de oferecer 

disciplinas de opção limitada e/ou livres o último quadrimestre de 2010 seria o mais indicado. O 

professor Paulo então lembrou que o prazo para a inclusão de propostas de disciplinas já se 

esgotou, uma vez que os conselhos de centro deveriam encaminhar para a PROGRAD as matrizes 

curriculares para o terceiro quadrimestre até 28/06/2010, conforme previamente enviado. O 

professor Roque, contudo, informou que a reunião programada para a discussão desse assunto 

não ocorreu e que os coordenadores deveriam conversar com o coordenador do BC&H, professor 

Arilson da Silva Favareto sobre essa possibilidade de inclusão, bem como sobre a eventual 

repetição (ou não) da oferta de Temas e Problemas em Filosofia. Finalizando o tópico da pauta 

sobre alocação, a professora Graciela mencionou que possivelmente a área poderá contar com a 

ajuda da professora Maria Gabriela da Silva Martins da Cunha Marinho (Centro de Engenharia, 

Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas – CECS) para ministrar as disciplinas NDCM e BECM. 

 Como terceiro e último ponto da pauta constava a apresentação e discussão das grades 

curriculares do Bacharelado e da Licenciatura em Filosofia. Optou-se por começar pelo 

Bacharelado. O professor Paulo expôs a última versão da grade curricular, desenvolvida pelos 

coordenadores dos cursos de Filosofia. Atentou para o fato das disciplinas de dois créditos das 

grades anteriores terem sido eliminadas, dada a carga horária correspondente ínfima para se 

lecionar disciplinas filosóficas. Mencionou ainda que as disciplinas de quatro créditos são 

compostas por 48 horas-aula, o que corresponde a uma defasagem de 12 horas-aula com relação 

a um curso semestral, habitualmente com carga de 60 (ou mais) horas. 

 Transcorreu-se a partir da exposição do professor Paulo a discussão da referida grade. O 

professor Peluso lembrou o projeto pedagógico do BC&H, segundo o qual os cursos não deveriam 

ser seriados: mais disciplinas deveriam ser ofertadas de modo que o aluno pudesse construir sua 

própria grade curricular. Disse ainda que o curso de Filosofia da UFABC não deveria replicar os 

modelos já conhecidos de currículo, cujo enfoque é histórico; por fim, salientou que um currículo 

não se constrói apenas com a matriz curricular, mas igualmente com experiências outras, 

atividades extra-curriculares importantes para a formação do aluno. Sobre este ponto os demais 

professores lembraram as horas complementares que o aluno tem que cumprir para se formar, 

bem como que a grade proposta é composta por 9 disciplinas de opção limitada e 5 disciplinas 

livres, o que poderia garantir as experiências as quais o professor Peluso fez menção. 

 Sobre a discussão da grade curricular do Bacharelado em Filosofia, o professor Renato 

questionou a ordem em que as disciplinas de História da Filosofia aparecem, alegando que 

algumas delas poderiam ser oferecidas simultaneamente. Defendeu ainda que a ordem de oferta 



das disciplinas na grade deveria levar em conta as vagas para as quais ocorrerão concursos 

docentes. O professor Valter propôs que se embaralhassem as disciplinas de História da Filosofia, 

evitando reproduzir os departamentos tradicionais de Filosofia que fazem muita História e pouca 

Filosofia. A professora Graciela mencionou que a nomeação das disciplinas em I e II poderia 

incorrer em uma equivocada compreensão dos alunos sobre um possível pré-requisito, o qual 

inexiste nesta grade. As professoras Patrícia e Anastácia concordaram com relação ao fato de que 

a oferta da disciplina História da Filosofia no início do curso poderia, possivelmente, ser atrativa 

aos alunos. 

 Dado que a discussão sobre a grade do Bacharelado em Filosofia demandaria um tempo 

maior de reunião e aquele proposto para esta se esgotara, ficou acertada uma nova reunião para o 

dia 13 de julho de 2010, a ser confirmada pelos coordenadores. Ainda na presente reunião, a 

professora Patrícia expôs de modo extremamente breve o histórico de construção da grade do 

curso de Licenciatura em Filosofia, propondo enviar o arquivo com a respectiva grade comentada 

para uma prévia avaliação dos docentes. 

 Eram passados 15 minutos das 16 horas quando a reunião foi encerrada. 

 A presente ata foi lavrada por mim, Patrícia Del Nero Velasco. 

Santo André, 29 de junho de 2010. 

Seguem as assinaturas dos presentes: 

__________________________ 

Anastasia Guidi Itokazu 

__________________________ 

Graciela de Souza Oliver 

__________________________ 

Juliana Bueno-Soler 

__________________________ 

Luis Alberto Peluso 

__________________________ 

Patrícia Del Nero Velasco 

__________________________ 

Paulo Tadeu da Silva 

__________________________ 

Renato Rodrigues Kinouchi 

__________________________ 

Roque da Costa Caiero 

__________________________ 

Valter Alnis Bezerra. 
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