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1

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de 2013, à sala do auditório A001,

2

do campus no município São Bernardo do Campo, foi realizada a primeira

3

reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante do curso de Bacharelado em

4

Filosofia, exercício de 2013. Compareceram os professores: Anastasia Guidi

5

Itokazu, Fernando Costa Mattos, Flamarion Caldeira Ramos, Miriam Madureira,

6

Cristiane Negreiros, Patrícia Velasco, William José Steinle. Presente o técnico

7

administrativo Ariel de Souza Correia, da Pró-Reitoria de Graduação, e

8

Leonardo Lira Lima, do CCNH. Pauta única: Diligência do MEC relativa ao

9

curso de Filosofia: A professora Cristiane Negreiros informou quanto à

10

recente diligência de avaliação do MEC. Em complemento, o professor Paulo

11

Tadeu destacou quanto à necessidade de incrementar a justificativa para o

12

curso de Bacharelado em Filosofia tendo em vista dados estatísticos e

13

socioeconômicos, seleção dos dados relevantes, bem como os dados de

14

outras universidades que tem cursos similares na região metropolitana e na

15

capital. O servidor Ariel (PROGRAD) esclareceu que há itens que não constam

16

do projeto pedagógico do curso: a relevância e a justificativa quanto à

17

concepção do curso, o porquê de existir o curso. Professor Paulo Tadeu

18

destacou o dado de que na região do ABCDMRR apenas uma instituição, a

19

universidade Metodista (UMESP), oferta o curso de Licenciatura em Filosofia,

20

sendo que não há um Bacharelado. Na capital paulista, as instituições privadas

21

FAPCOM, PUC-SP, São Camilo e a São Bento ofertam o curso de Filosofia. No

22

ramo público, na região metropolitana de São Paulo, excetuada a UNIFESP

23

Guarulhos, apenas a Universidade de São Paulo (USP) oferece Licenciatura e

24

Bacharelado na área. Tendo em vista esses aspectos, foi proposta a

25

estruturação de um documento explicativo em que constem subsídios à

26

justificativa do curso considerando os dados de municípios da região:

27

população das cidades, números de matrículas no ensino médio, os números

28

de matrículas relativos ao ano de 2010. Professor Paulo Tadeu trouxe
1
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1

contributo de dados estatísticos do ensino médio na região. Em Santo André,

2

por exemplo, há cerca de 31709 matriculados; em São Bernardo do Campo,

3

37.000 e, em São Caetano do Sul são cerca de 8.000. Por fim, foi destacado

4

que a população regional é superior a 2,5 milhões de habitantes. O técnico

5

administrativo Ariel (Prograd) informou quanto ao texto do projeto pedagógico:

6

no tópico relativo ao título há a necessidade de incluir a justificativa e

7

relevância do curso tendo em vista a demanda, assim, a diligência precisa ser

8

respondida com as informações que foram solicitadas: a necessidade do curso,

9

qual a justificativa para a oferta do Bacharelado em Filosofia pela UFABC.

10

Quanto à disciplina de Libras, o servidor Ariel ressaltou que a Prograd

11

colaborará em prestar informações para anexar ementa e bibliografia. Após, o

12

professor Willian José Steinle destacou que geralmente são feitos esses

13

levantamentos estatísticos também para cursos particulares, e é comum que

14

seja solicitada a justificativa para a oferta, bem como também costuma ser

15

questionado se há outras instituições próximas que ofertam o curso. A

16

professora Miriam Madureira sugeriu incorporar ao texto um trecho sobre o

17

ABC, região predominantemente industrial, destacando quanto à importância

18

de ampliar o tipo de oferta cultural, para além das ciências duras, pois é

19

necessário que a universidade possa contemplar a oferta de diversas

20

possibilidades de cursos e estudos superiores na região. Encaminhamentos:

21

Os membros presentes acordaram quanto à estruturação de texto que

22

contenha dados da população, os cursos ofertados no ABC e o número de

23

matrículas no ensino médio. Em relação à divisão de tarefas foi acordado que

24

os professores Anastasia e Luis Peluso trabalharão os dados enviados pelo

25

professor Paulo Tadeu, para a estruturação do texto. O técnico administrativo

26

Leonardo Lira (CCNH) prestará auxílio à redação documental. Foi estabelecida

27

a data ideal de 04/10/2013, tendo em vista o prazo de resposta ao Ministério da

2
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1

Educação. Às quinze horas, a reunião foi encerrada, do que para constar, eu,

2

Leonardo Lira Lima, assistente em Administração, lavrei a presente ata.

3

