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Ata da 1ª Reunião Conjunta das Coordenações do Bacharelado e Licenciatura em Filosofia, realizada
às quatorze horas, do dia vinte e três de fevereiro de dois mil e quinze, na sala S103-Bloco Alfa I,
Universidade Federal do ABC, São Bernardo do Campo. A reunião foi presidida pelos
Coordenadores dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia, Prof. Paulo Tadeu da Silva e
Prof. Flamarion Caldeira Ramos, e contou com a presença do Vice Coordenador do Bacharelado,
Prof. Luiz Fernando Barrére Martin e a Vice Coordenadora da Licenciatura, Profa. Marinê de Souza
Pereira, e dos representantes das coordenações: Profa. Monique Hulshof, Prof. William José Steinle,
Profa. Patrícia Del Nero Velasco, Profa. Anastasia Guidi Itokazu e Profa. Paula Priscila Braga.
Justificaram ausência: Prof. Fernando Costa Mattos, Profa. Marília Mello Pisani e Profa. Maria
Cecília L. G. dos Reis. Esteve presente a assistente em administração Natasha Ramos Morare, para
oferecer apoio administrativo à reunião. Informes: 1. Andamento dos concursos: O Prof. Paulo
informou o desenvolvimento dos concursos em aberto para o curso de filosofia, indicando as datas
nas quais serão realizadas as respectivas bancas. Informou, também, os concursos que foram recémabertos e seu andamento, esclarecendo as fases nas quais se encontram. O Prof. Paulo informou aos
presentes que encontra-se aberta a seleção para professor visitante, de modo que no parecer do
Diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH), foram disponibilizadas duas vagas.
Informou que será aberto concurso para “Ética”, conforme aprovado em reunião das coordenações do
bacharelado e licenciatura em filosofia coma direção do CCNH. 2. Indicação de suplente para a
Comissão para Alocação de Laboratório de Pesquisa (CALGP): O Prof. Paulo informou que
enviou um e-mail para os docentes da área solicitando que se manifestassem a respeito da indicação
de um suplente para a CALGP. Informou que este é um ponto pendente que acredita que deverá ser
resolvido em breve. O Prof. Willian esclareceu aos presentes alguns pontos a respeito da Comissão.
3. Apresentação da nova auxiliar dos cursos de Filosofia: O Prof. Paulo apresentou a assistente
em administração do Centro de Ciências Naturais e Humanas, Natasha, como nova auxiliar dos
cursos de Filosofia. 4. Convalidação das novas disciplinas do Projeto Pedagógico do Curso
(PPC) do Bacharelado em Ciências e Humanidades (BCH): O Prof. Paulo informou o andamento
e desenvolvimento das convalidações das novas disciplinas do Projeto Pedagógico do Curso do
Bacharelado em Ciências e Humanidades. A primeira proposta prejudicaria diretamente os alunos do
curso de Filosofia. Neste sentido, o Prof. esclareceu que sugeriu modificações, as quais foram
aceitas, de modo que as disciplinas retiradas da grade das disciplinas obrigatórias “Teoria da Justiça”,
“Conhecimento e Ética” e “Nascimento e Desenvolvimento da Ciência Moderna” serão convalidadas
pelas disciplinas “Ética e Justiça”, “Estudos Étnico Raciais” e “Nascimento e Desenvolvimento da
Ciência Moderna”, respectivamente. 5. Semana das Licenciaturas: O Prof. Flamarion informou que
a Primeira Semana das Licenciaturas acontecerá nos dias 12 e 13 de junho de 2015. Ordem do dia:
1. Pedidos de Redistribuição: O Prof. Paulo informou que foram solicitadas duas redistribuições, da
Profa. Gisele Giandoni Wolkoff, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e da Profa. Ivani
Lúcia Oliveira de Santana, da Universidade Federal da Bahia, passando a palavra aos presentes para
que se manifestem a respeito. A Profa. Paula posicionou-se a respeito da ocupação de vagas caso
ocorram as redistribuições, apresentando seu posicionamento favorável a respeito da redistribuição
da solicitante Ivani. Os presentes debateram as necessidades da atual grade e da possibilidade de
serem preenchidas pelas docentes solicitantes, bem como da necessidade do preenchimento das
vagas do curso por docentes com especialidades específicas. O Prof. Paulo posicionou-se em sentido
contrário aos pedidos de redistribuição das docentes solicitantes, seguido dos Prof. Wilian, Prof.
Flamarion, Profa. Marinê e Prof. Luiz Fernando, cada um apontando sua justificativa. A Profa.
Monique enfatizou a necessidade de reflexão a respeito do pedido de redistribuição da docente Ivani,
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solicitando seu debate em reunião de plenária. A Profa. Marinê, Paula e Anastasia debateram a
possibilidade da abertura de uma vaga nova pela Reitoria, destinada ao Bacharelado em Artes e
Tecnologia, porém vinculada ao curso de filosofia, de modo que, caso isso ocorresse, a discussão
poderia tomar um sentido mais favorável. Neste sentido, a Profa. Paula disponibilizou-se a dar este
andamento. Debatidas as possibilidades e os posicionamentos, foram votados os pedidos de
redistribuição, sendo indeferidos por unanimidade a da Pofa. Gisele e por maioria de votos o da
Profa. Ivani. 2. Prorrogação do contrato da Profa. Elizabete: O Prof. Paulo esclareceu as
preocupações que levaram à necessidade do debate quanto à prorrogação do contrato da Profa.
Elizabete, debatendo com os presentes esta possibilidade. Debatido o tópico, com as abstenções das
Professoras Monique e Paula, resolveram pela prorrogação do contrato. 3. Ajustes na alocação
2015.2: O Prof. Paulo apresentou aos presentes um documento no qual reformulou a alocação dos
atuais docentes e possíveis aprovados nos concursos e na seleção de professores visitantes, afim de
cumprir a oferta de disciplinas e turmas. O Prof. Paulo apresentou as disciplinas que necessitam ser
pensadas na alocação, de modo a tornar plausível aos docentes e ao curso, levando os presentes a
debateram as possibilidades. O Prof. Paulo informou que o Prof. Roque assumirá, possivelmente,
duas turmas de “Temas e Problemas em Filosofia”, resolvendo o problema de alocação na referida
disciplina. Outro docente que demonstrou interesse em auxiliar o curso, na disciplina de “Bases
Epistemológicas”, foi a Profa. Márcia Alvim. Outro ponto a ser debatido, apresentado pelo Prof.
Paulo, é a possibilidade de manter o oferecimento de todas as disciplinas de Opção Limitada,
apresentadas na alocação de 2015, diante do atual cenário do curso. Debatido o tema, os presentes
decidiram por manter o planejamento inicial, com os ajustes de alocação de docentes, incluindo os
possíveis aprovados nos concursos e na seleção de professor visitante, de modo que serão repensadas
as possibilidades caso esse novo cenário não se efetive. Nada mais havendo a declarar, às dezessete
horas e dez minutos o Coordenador do Bacharelado em Filosofia, Prof. Paulo Tadeu da Silva deu por
encerrada a reunião, da qual eu, Natasha Ramos Morare, lavrei a presente ata.
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