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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DAS 

PLENÁRIAS DOS CURSOS DE BACHARELADO E 

LICENCIATURA EM FILOSOFIA DO CENTRO DE 

CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ABC, REALIZADA NO DIA VINTE E 

QUATRO DE ABRIL DE DOIS MIL E DOZE. 
  

 

Aos vinte e quatro de abril de dois mil e doze, às treze horas e trinta minutos, na sala 308-3 

do Bloco A, sob a presidência do professor Daniel Pansarelli e da professora Patrícia Del 

Nero Velasco, reuniram-se os professores Bruno Nadai, Cristiane Negreiros Abbud Ayoub, 

Fernando Costa Mattos, Flamarion Caldeira Ramos, Graciela de Souza Oliver, Luis Alberto 

Peluso, Maria Cecília Leonel Gomes dos Reis, Paulo Tadeu da Silva, Roque da Costa Caiero, 

além da assistente administrativa Janete Maria de Carvalho. As professoras Anastasia Guidi 

Itokazu e Juliana Bueno estiveram ausentes, com justificativa. 

 

 

O prof. Daniel saudou a todos e iniciou a reunião. O prof. Daniel passou a palavra para o 

prof. Fernando Costa Mattos, o qual iniciou os informes. 

 

1) Informes 

 

a. Convite aos representantes da Capes e ANPOF 

O prof. Fernando informou que o vice-coordenador da Capes, João Carlos Salles 

confirmou sua participação na palestra voltada aos professores da Filosofia, em agosto. A 

palestra, em princípio sobre Pós- Graduação em Filosofia no Brasil será agendada com o 

convidado para o dia 24 de agosto. O prof. Fernando sugeriu que o outro convidado, Danilo 

Marcondes, viesse em outro dia e que o dia 24 ficasse destinado somente à palestra do João 

Carlos Salles, um almoço com os docentes e uma visita ao campus da UFABC. O prof. 

Daniel afirmou que a vinda do convidado será financiada pela PROPG. 

 

b. Seminários internos 

O prof. Fernando afirmou ser necessária a mudança nas datas dos seminários entre os 
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docentes da Filosofia. A data do primeiro seminário passou para o dia 01 de junho, devido à 

mudança do dia da reunião do Conselho, a qual acontecerá no dia 31 de maio. 

  

c. Criação do curso de Letras e do Laboratório de Línguas 

O prof. Fernando afirmou que começou a ser discutida no Conselho de Centro, a 

criação de um Laboratório de Línguas, juntamente com a criação do curso de Letras, além 

dos cursos de História e Geografia. O prof. Peluso afirmou que o Centro está favorável à 

ideia da criação do curso de Letras, compreendendo quatro Licenciaturas: Português, Inglês, 

Francês e Espanhol. Tal criação aproximaria as Licenciaturas, as Ciências e as Humanidades, 

sendo que o Laboratório de Línguas seria um agregado às Licenciaturas, um local para a 

reunião de alunos, funcionários e professores com o intuito de fazerem pesquisa e 

aprendizado. A profª Patrícia salientou que essa demanda surgiu dos alunos. O prof. Daniel 

afirmou que o Conselho de Centro foi provocado pela ideia do prof. Peluso e caberão as 

plenárias a apreciação do projeto. 

 

d. Concursos 

O prof. Daniel informou que dos seis concursos previstos, cinco foram realizados, todos 

com aprovação, inclusive com a indicação dos candidatos aprovados em 2º lugar. Ele 

agradeceu a todos que participaram das bancas.  

O prof. Daniel afirmou discordar da apresentação feita pelo prof. Ronei, a qual indica 

um pequeno aumento do número de docentes da Filosofia frente ao aumento do número de 

vagas do BCT e principalmente do BCH. O número de docentes da Filosofia é muito 

pequeno comparado às outras áreas. O prof. Bruno questionou o porquê da diferença entre o 

número de docentes da Física e da Filosofia ser tão discrepante. O prof. Daniel explicou que 

o BCT apresenta mais vagas e por isso exige mais docentes da Física e da Química, por 

exemplo. O prof. Peluso concordou com a posição contrária do prof. Daniel, de não aceitar 

esse cenário de menos docentes para a Filosofia e salientou que as áreas com turmas do 

BCH também deveriam ser priorizadas. O prof. Fernando concordou com o prof. Peluso e 

acrescentou que a metodologia apresentada pelo prof. Ronei com o cenário de 36 ou 48 
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docentes para a Filosofia não será suficiente para suprir o provável aumento do número de 

vagas do BCH, de 400 para 1000 vagas. O prof. Fernando acredita ser importante para a 

Filosofia que se aumente não só o número de vagas do BCT, mas também o do BCH, para 

que se tenha também o aumento do corpo discente da Filosofia. A profª Patrícia pontuou 

sobre a necessidade de se repensar as disciplinas do BCH que cabem a Filosofia, pois com o 

aumento para 1000 vagas no BCH, a Filosofia precisaria de aproximadamente 60 docentes 

para suprir disciplinas como Bases Epistemológicas da Ciência Moderna (BECM).  

O prof. Paulo afirmou que com o possível aumento de vagas do BCH e com a criação do 

curso de Letras, de História e Geografia, a Filosofia ficará sobrecarregada, por isso é 

necessário exigir que o Centro assuma a responsabilidade da carga didática da Filosofia e 

principalmente, registrar que a Filosofia não consente com a metodologia apresentada e nem 

com a divisão da disciplina BECM entre o CCNH e o CECS. 

A profª Graciela questionou se será discutida a possibilidade de se transitar pelas outras 

áreas e quais serão os critérios. O prof. Daniel respondeu que as 36 vagas atenderão as 

necessidades específicas da Filosofia e serão direcionadas em conjunto, na plenária, assim 

como foi feito anteriormente. O prof. Paulo afirmou que as vagas devem suprir os dois 

cursos da Filosofia. O prof. Daniel acrescentou que esse assunto será aberto à discussão no 

futuro. 

 

2) Processos eleitorais suplementares para as coordenações dos cursos de 

Bacharelado e Licenciatura em Filosofia 

 

O prof. Daniel apresentou uma planilha com a relação dos docentes credenciados no 

Bacharelado e na Licenciatura e também uma tabela com as coordenações dos cursos. Ele 

afirmou que há o interesse da profª Patrícia e do prof. Roque em deixar a coordenação e a 

vice-coordenação, respectivamente, da Licenciatura em Filosofia e do prof. Paulo em deixar 

a vice-coordenação do Bacharelado. Afirmou ainda que a reunião tem por objetivo, articular 

em conjunto a formação das novas coordenações. A profª Patrícia afirmou não poder 

continuar à frente da Coordenação da Licenciatura por motivos de saúde. Ela agradeceu aos 
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profs. Daniel, Roque e Paulo por toda a colaboração e afirmou ter conseguido grandes 

conquistas para a Licenciatura como a aprovação dos projetos pedagógicos, a mudança do 

projeto de estágio, o acompanhamento de 10 alunos no PIBID/Filosofia e a conquista do 

Laboratório de Ensino, o qual pretende seguir supervisionando. A profª Patrícia acredita que 

no momento poderá contribuir mais estando no colegiado. O prof. Roque afirmou não ter 

interesse em continuar na Licenciatura e declarou ter se candidatado, apenas, para apoiar a 

profª Patrícia. Ele acredita que outras pessoas na coordenação poderão contribuir com novas 

sugestões. O prof. Peluso salientou que não há como se contrapor às questões relacionadas à 

saúde, mas questionou se não havia sugestões dos coordenadores para a formação das novas 

coordenações. O profª Daniel afirmou que caso ele permaneça como coordenador do 

Bacharelado poderá ser feita apenas uma nomeação para vice-coordenador, mas para a 

Licenciatura terá que ser feita uma eleição, pois haverá vacância nos dois cargos. A profª 

Patrícia reiterou a importância da formação do colegiado com a distribuição de atribuições, 

para que a coordenação não fique sobrecarregada. 

O prof. Roque afirmou que irá participar da transição da coordenação, apoiando aqueles 

que assumirão. O prof. Paulo afirmou não possuir condições de seguir em frente como vice-

coordenador do Bacharelado. Ele declarou ter assumido o cargo porque não havia 

candidatos e há sete anos seguidos ocupa cargos com atribuições administrativas. Afirmou 

que a construção dos dois projetos pedagógicos exigiu muita dedicação e acredita que a 

rotatividade na coordenação poderá beneficiar os cursos. O prof. Fernando questionou se a 

transição deveria ser resolvida naquele momento. O prof. Daniel informou que assim que as 

renúncias forem feitas, a Direção nomeará as coordenações pró-tempore, com mandato de 

dois meses. A partir da nomeação, o coordenador pró-tempore irá realizar o processo 

eleitoral, sendo que este não poderá se candidatar, assim como aquele que renunciar fica 

inelegível para o mesmo cargo.  

A profª Graciela se candidatou ao cargo de coordenadora pró-tempore. O prof. Fernando 

afirmou que neste momento teria dificuldade em se candidatar, pois estaria sobrecarregado 

como coordenador da pós e como representante no Conselho. O prof. Peluso sugeriu que as 

atuais coordenações cuidassem do processo eleitoral e que por ter sido coordenador, acredita 
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que ao se candidatar estaria ocupando o espaço de alguém que gostaria de ser coordenador.  

A profª Patrícia afirmou que a plenária serve exatamente para isso, para que se chegue a um 

consenso em conjunto. O prof. Daniel concordou com a profª Patrícia e acrescentou que o 

momento era para consultar a todos, mesmo que houvesse recusas. A ideia é que haja 

sensibilização para que as pessoas que tenham afinidades componham suas chapas. A profª 

Cristiane questionou sobre a duração do mandato. O prof. Daniel afirmou que são dois anos, 

sendo que para a Licenciatura, saindo o coordenador e o vice, teria eleição com mandato de 

dois anos, já para o vice do Bacharelado, o mandato se encerraria em setembro de 2013. 

 O prof. Daniel declarou que pretende cumprir seu mandato até o final, mas caso alguém 

queira assumir o cargo de coordenador do Bacharelado em Filosofia, ele poderia renunciar e 

se candidatar ao da Licenciatura. A profª Maria Cecília afirmou ter disponibilidade para 

assumir, mas salientou que precisaria estar mais informada para tomar decisões, conversar 

mais com os atuais coordenadores e se interar das demandas, antes de tomar qualquer 

decisão e sugeriu que houvesse negociações pessoais mais efetivas. Ela manifestou interesse 

em ser vice-coordenadora do Bacharelado, pois estaria amparada pelo prof. Daniel e por isso, 

se sentiria mais segura. O prof. Fernando perguntou se havia algum valor pago para o cargo. 

O prof. Daniel afirmou que é pago uma Função Gratificada por 08 meses durante o ano, de 

aproximadamente R$ 400,00.  

O professor Flamarion declarou ter interesse na vice-coordenação do Bacharelado e 

salientou que não se sentiria confortável na outra Coordenação, pois não tinha formação em 

Licenciatura. A profª Patrícia salientou que as atribuições da Coordenação da Licenciatura 

são de caráter mais burocrático do que pedagógico. O prof. Bruno observou que o papel do 

docente em relação às atividades de caráter administrativo ainda não está estabelecido na 

Universidade, e por isso, cargos como coordenador e vice exigem mais disposição e 

dedicação. Ele acrescentou que, por ser professor visitante não poderá se candidatar. A profª 

Cristiane também se candidatou à Coordenação do Bacharelado. O prof. Daniel afirmou que 

as decisões do Bacharelado e da Licenciatura sempre foram tomadas em conjunto e 

continuarão ocorrendo da mesma forma. O prof. Flamarion salientou ser necessário discutir 

acerca da divisão de tarefas, dentro das Coordenações.  
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A profª Maria Cecília sugeriu aguardar a posição dos professores ausentes, para que 

sejam estabelecidas as novas Coordenações. O prof. Paulo observou que o coordenador não 

estará sozinho, o importante é que se distribuam tarefas e que algumas atividades são de 

caráter operacional, mas do ponto de vista da concepção do curso, haverá outros professores 

auxiliando. A profª Cristiane questionou se outro docente poderia assumir caso o vice e/ou o 

coordenador se afastassem. O prof. Daniel afirmou que no período de vacância outro 

docente poderá ser nomeado através de uma portaria. O prof. Roque observou não ser 

obrigatório que o candidato à Coordenação da Licenciatura tenha projeto de pesquisa na área, 

mas que ele tenha interesse no ensino da Filosofia. O prof. Fernando sugeriu a transferência 

de sua coordenação da Pós-Graduação para o Bacharelado ou para a Licenciatura, caso não 

houvesse candidatos. A profª Maria Cecília sugeriu um período de transição para que os 

docentes se candidatem. O prof. Daniel preferiu finalizar a reunião, e de acordo com o que 

foi sugerido, propôs a continuação da discussão através de conversas pessoais e trocas de 

email. 

Sem mais, a reunião encerrou-se às 15h30. Do que para constar, eu, Janete Maria de 

Carvalho, assistente administrativa do CCNH, lavrei e assinei a presente Ata, aprovada pelos 

professores Daniel Pansarelli e Patrícia Del Nero Velasco, coordenadores do Bacharelado e 

Licenciatura em Filosofia, respectivamente, e pelos demais presentes. 

 

 

 

Janete Maria de Carvalho 

Assistente Administrativa 

 

 

 

 

 

Daniel Pansarelli 

Coordenador do curso de Bacharelado em 

Filosofia 

Patrícia Del Nero Velasco 

Coordenadora do curso de Licenciatura em 

Filosofia 

 


