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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2011 DOS
PROFESSORES DE FILOSOFIA E HISTÓRIA DA CIÊNCIA DO
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS DA UFABC,
REALIZADA NO DIA DEZESSETE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL
E ONZE.
Aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2011, na sala 302, Torre 3, Bloco A da
Universidade Federal do ABC em Santo André, às 14:00 horas, reuniu-se em sessão o
corpo docente dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia, presidida pelo
coordenador pro tempore do Bacharelado em Filosofia, o professores Paulo Tadeu da
Silva, e com a presença dos professores Anastasia Guidi Itokazu, Daniel Pansarelli,
Fernando Costa Mattos, Flamarion Caldeira Ramos, Graciela de Souza Oliver, Juliana
Bueno-Soler, Katya Margareth Aurani, Luis Alberto Peluso,Luiz Fernando Barrére Martin,
Patrícia Del Nero Velasco, Renato Rodrigues Kinouchi, Roque da Costa Caiero, além da
assistente administrativa Juliana Y. Akisawa da Silva. Estiveram ausentes, com
justificativa, os professores Márcia Helena Alvim e Valter Alnis Bezerra.
Informes:
Workshop de Bases Epistemológicas das Ciências Naturais
A Profª. Anastásia informou que participou da reunião a qual discutiu o Workshop
de Bases Epistemológicas das Ciências Naturais e que gostaria que os presentes
apresentassem sugestões de nivelamento para levar à próxima reunião a ser realizada no
dia 16 de março.
Organização do V Seminário de História e Filosofia
O Prof. Paulo apresentou detalhes sobre Seminário de História e Filosofia, evento
bienal que vem sendo realizado na Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, BA. Há a
pretensão de que, em 2012, a 5ª edição do seminário seja realizada na UFABC .Tal
realização contribuiria para a projeção da universidade, além de promover o intercâmbio
acadêmico entre participantes de outras instituições. Para tanto, será necessário formar a
comissão organizadora e o comitê científico. Propôs aos presentes que pensassem e
respondessem se possuem interesse em compor a comissão organizadora do evento.
Colóquio de Professores de Filosofia e Olimpíadas de Filosofia
Os professores Patrícia e Daniel comentaram que pretendem organizar, no 2º
semestre deste ano, a segunda edição do Colóquio de Professores de Filosofia. Também
pretendem organizar as Olimpíadas de Filosofia. Tal evento já ocorre na região Sul do país
e não possui caráter competitivo. Consiste na apresentação de trabalhos desenvolvidos
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por alunos e professores do Ensino Médio durante o ano letivo, tendo como base um tema
geral proposto pela Coordenação das Olimpíadas.
Programa de Pós Graduação
A Profª. Graciela informou que o programa de pós-graduação em Ensino, História e
Filosofia das Ciências e Matemática foi aprovado com conceito 3. Na primeira seleção,
obteve a aprovação de 20 candidatos. Há a expectativa de que haja outro processo
seletivo ainda neste ano.
Convites
O Prof. Paulo convidou os presentes a participar da Escola Paranaense de História
e Filosofia que será realizada no período de 10 a 13 de agosto de 2011. Informou que
encaminhará por e-mail maiores detalhes sobre o evento. A seguir, a Profª Patrícia
informou sobre o IV Colóquio de Filosofia, Física e Matemática da Universidade Mackenzie
que ocorrerá entre os dias 10 a 13 de maio de 2011.
Realização do V Encontro Internacional do GT Ética e Cidadania da ANPOF
O Prof. Daniel informou que o Conselho CCNH aprovou a realização, nas
dependências da UFABC, do V Encontro Internacional do GT Ética e Cidadania da
ANPOF.
Pauta
1. Sobre o andamento do Projeto Pedagógico dos Cursos.
O Prof. Paulo informou que em dezembro de 2010 o Projeto Pedagógico dos cursos
de licenciatura e bacharelado em filosofia passaram pela reunião do Conselho do CCNH,
sendo o relator o prof. Daniel Pansarelli. Na ocasião, sugestões e críticas foram
apontadas. Acrescentou que em fevereiro do ano vigente, haverá outra revisão dos
projetos e em março a nova versão deverá ser encaminhada à secretaria CCNH para ser
apresentada na reunião do Conselho CCNH.
2. Previsão de oferecimento de disciplinas para o 2º e 3º quadrimestre
O Prof. Paulo informou que a Prograd solicitou à coordenação de curso a previsão
de disciplinas a serem oferecidas nos 2º e 3º quadrimestres. Observou que a previsão foi
encaminhada à Prograd no dia 11/02 e a data limite para efetuar alterações é 21/02. A
seguir, apresentou o planejamento de disciplinas que serão oferecidas a fim de discutir a
questão com os demais docentes. Conforme o planejamento encaminhado à Prograd, as
disciplinas oferecidas no 2º quadrimestre serão:Temas e Problemas em Filosofia,
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Pensamento Crítico e Bases Epistemológicas da Ciência Moderna. Acrescentou que há a
previsão de que terão 6 turmas para o segundo quadrimestre para a disciplina Bases
Epistemológicas da Ciência Moderna. Obsevou que entrou em contato com o Prof. Arilson,
sugerindo o oferecimento pelo BCH de 2 turmas para a disciplina Pensamento Crítico e 2
turmas para Bases Epistemológicas da Ciência Moderna. Em um momento, foi feita uma
consulta entre os presentes para verificar a possibilidade de atribuir docentes da área da
Filosofia a disciplina Teoria da Justiça. O Prof. Paulo alegou que, provavelmente, a
disciplina seja atribuída a docentes da filosofia ou da área de sociologia. Os professores
Luís Peluso e Flamarion se dispuseram a ministrar esta disciplina, caso haja dificuldades
no momento da alocação, uma vez que, declararam possuir uma maior facilidade para
ministrar Teoria da Justiça ao invés de Bases Epistemológicas das Ciências Modernas.
Para o 3º quadrimestre serão oferecidas as seguintes disciplinas: Pensamento Crítico,
Nascimento e Desenvolvimento da Ciência Moderna, História da Filosofia Moderna I, Ética
I, História da Filosofia Contemporânea I, Lógica, Pensamento Hegeliano e seus
Desdobramentos Contemporâneos e Pragmatismo. O Prof. Paulo observou que as duas
últimas disciplinas citadas poderão ser substituídas por outras, pois são disciplinas de
opção limitada. A Profª. Katya comentou acerca da possibilidade de se oferecer a disciplina
Nascimento e Desenvolvimento da Ciência Moderna no 2º quadrimestre no período
noturno, preferencialmente, no Bloco Sigma.
3. Vagas para concurso e necessidades do Bacharelado em Filosofia e Licenciatura
em Filosofia
O Prof. Paulo informou sobre a necessidade de se estabelecer a área do concurso
para o preeenchimento de uma vaga de professor adjunto. Observou que esta vaga devese ao fato de o Prof. Luís Peluso ter passado de professor adjunto a titular. Acrescentou
que no ano passado os concursos abertos para as áreas de História da Filosofia Antiga e
Medieval e História da Filosofia Contemporânea não tiveram as vagas preenchidas. A
seguir, expôs a opinião encaminhada por e-mail da Profª. Márcia, a qual sugere a vaga
para a área de história da ciência. Após discussão, o Prof. Paulo propôs marcar uma
reunião somente para discutir este assunto. Houve a concordância dos presentes.
4. Formação dos Colegiados e Eleição dos Coordenadores
O Prof. Paulo informou que para concluir a formação das plenárias de curso deverá
ocorrer eleição para representantes de técnicos administrativos. Salientou que por
enquanto, não será necessário eleger representantes discentes, pois ainda não há reserva
de vaga no curso. A seguir, o prof. Paulo alegou que não pretende ser um candidato a
coordenador e gostaria de verificar, dentre os presentes, se havia interessados em se
candidatar. O Prof. Daniel expôs sua opinião dizendo que os professores Paulo e Patrícia,
por serem os dois primeiros docentes da área de filosofia e por terem trabalhado bastante
na elaboração dos Projetos Pedagógicos e formação dos cursos, deveriam se candidatar
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para serem coordenadores. O Prof. Paulo agradeceu o reconhecimento, porém, afirmou
que não gostaria de se candidatar, mas, continuará a auxiliar no que for preciso para a
formação dos cursos de Filosofia. A Profª. Patrícia alegou que há a possibilidade de ser
candidata a coordenadora da Licenciatura em Filosofia. A profª. Anastásia se dispôs a se
candidatar como vice-coordenadora do bacharelado ou da licenciatura. Ao final, o prof.
Daniel se dispôs a ser um candidato a coordenador, caso não haja interessados.

O professor Paulo agradeceu a todos e declarou encerrada a reunião às dezessete
horas e cinco minutos, da qual eu, Juliana Yukiko Akisawa da Silva, assistente
administrativa do CCNH, lavrei e assinei a presente ata, aprovada pelos professores
Paulo Tadeu da Silva e Patrícia Del Nero Velasco, Coordenadores pro tempore dos
Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia, e pelos demais presentes.

Prof. Dr. Paulo Tadeu da Silva
Coordenador pro tempore do Bacharelado em Filosofia

Prof.ª Dr.ª Patrícia Del Nero Velasco
Coordenadora pro tempore da Licenciatura em Filosofia

Juliana Yukiko Akisawa da Silva
Assistente Administrativa
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