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Síntese da reunião das plenárias do Bacharelado em Filosofia e da
Licenciatura em Filosofia, realizada em 13/8/2012, às 14h, na sala 312-3 do
Bloco A.
Presentes: Fernando Mattos, Márcia Alvim, Graciela Oliver, Daniel Pansarelli,
Marilia Pisani, Marinê Pereira, Maria Cecilia, Luciana Zaterka, Patrícia Velasco,
Paulo Tadeu, Valter Alniz, Luiz Fernando Martin, Roque Caiero, Flamarion
Caldeira, Anastasia Guidi, Anderson Araújo.
Pauta: (1) Apreciação dos pareceres dos subgrupos e deliberação sobre as
cinco vagas com ingresso previsto para fevereiro de 2013; (2) Definição da
sexta vaga prioritária, para ingresso em fevereiro de 2013; (3) Apreciação das
informações iniciais dos demais subgrupos sobre os perfis das demais vagas
com ingresso posterior a fevereiro de 2013.
1. Apreciação e deliberação sobre as cinco vagas prioritárias:
a. Apresentação do subgrupo responsável pela vaga “Filosofia
moderna”, resumindo os debates do grupo, incluindo a
recomendação, por unanimidade, pela convocação da segunda
colocada em concurso atualmente vigente. Seguiu-se debate
sobre o tema pelas Plenárias, envolvendo tanto a vaga em
questão quanto princípios norteadores para definições acerca de
convocações de candidatos previamente aprovados. Em votação,
as plenárias aprovaram a convocação da segunda colocada para
início de atividades didáticas em 2013. Contaram-se 2
abstenções justificadas – a profa. Luciana por ter sido aprovada
no mesmo concurso em discussão; e a profa. Marilia, por já ter
trabalhado com a candidata a ser convocada.
b. Apresentação do subgrupo responsável pela vaga “Filosofia
contemporânea, com ênfase em Fenomenologia”, resumindo os
debates do grupo, incluindo a recomendação, por unanimidade,
pela convocação da segunda colocada já aprovada em concurso.
Em votação, as Plenárias aprovaram a convocação da segunda
colocada para início de atividades em 2013. Contou-se uma
abstenção (profa. Luciana).
c. Apresentação
do
subgrupo
responsável
pela
vaga
“Epistemologia, com ênfase em epistemologia contemporânea”,
resumindo os debates do grupo, incluindo a sugestão de não
restringir o perfil da vaga à “Epistemologia Analítica”. Inclusive em
função de concursos anteriores, nos quais não houve candidatos
aprovados, indicou a possibilidade de inclusão, no perfil da vaga,
do campo da “Epistemologia Continental”. Ponderaram, então,
que a presença de ambas as subáreas (analítica e continental)
poderia afugentar candidatos especializados em ambas.
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Recomendam, então, definir pontos que estejam ligados à
Epistemologia que privilegie os estudos do campo continental,
permitindo diálogos com autores de outros campos (por exemplo,
com Habermas, no limite com a Escola de Frankfurt, ou com
Husserl,no limite com a Fenomenologia). Na discussão, a
Plenária relembrou o último concurso de Filosofia Antiga ou
Medieval, cujo edital era temático e permitia o trato dos pontos a
partir de qualquer um dos dois campos, recomendando que o
edital para a vaga ora em discussão siga a mesma característica.
O título da vaga giraria em torno ao termo “Epistemologia
Contemporânea”. Em votação, as Plenárias aprovaram que o
subgrupo elabore e encaminhe o edital nos termos apresentados.
d. Apresentação do subgrupo responsável pela vaga “Ensino de
Filosofia”, resumindo os debates do grupo, incluindo a opção por
elaborar o perfil de modo a favorecer a inscrição de candidatos
que venham mais especificamente da área de Educação,
dispostos a dialogar com e possuindo trânsito pela Filosofia. A
área do concurso seria, aproximadamente, “Tópicos em
Educação no Ensino de Filosofia”. Após discussão e
esclarecimentos, incluindo debate acerca da possibilidade de
duplicação desta vaga, a depender do resultado do concurso; em
votação, as Plenárias aprovaram que o subgrupo elabore e
encaminhe o edital nos termos apresentados.
e. Apresentação do subgrupo responsável pela vaga “Ética, História
da Ciência e Epistemologia”, resumindo os debates do grupo,
indicando que não houve consenso no grupo sobre o perfil da
vaga, de modo que os integrantes entenderam que as posições
divergentes deveriam ser apresentadas às Plenárias para
discussão e deliberação. Apresentaram-se os relatos das
discussões ocorridas no grupo. Foi retomado, também, o histórico
da definição por esta vaga, na reunião das Plenárias em 11/7,
quando o argumento para a criação da vaga estava associado ao
possível desligamento da profa. Graciela do grupo de docentes
da Filosofia. Considerando a permanência da profa. Graciela no
corpo docente da área, e a consequente constatação que a área
conta atualmente com 3 docentes, foi proposto que não haja uma
nova vaga destinada a esta área, alterando-se assim a decisão
tomada pelas próprias Plenárias em 11/7. Em votação: decidiu-se
por unanimidade que esta vaga voltará para o “banco de vagas”
da área de Filosofia e retornará a discussão oportunamente.
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2. Considerando a decisão no ponto 1-e, passou-se à discussão sobre as
duas próximas vagas que passarão à condição de contratação prioritária
de docentes, seja por meio de realização de concurso, seja por
convocação de candidatos já aprovados em concursos vigentes. Foram
propostas que as próximas áreas prioritárias sejam as de “Estética” e de
“Lógica e Filosofia da Lógica”, passando-se à defesa das propostas.
Constatou-se o consenso entre os membros do grupo de Estética acerca
da convocação do segundo colocado aprovado em concurso vigente. O
grupo de Lógica informou que não houve consenso no grupo,
apresentando as posições distintas observadas. Em votação, as
plenárias aprovaram que os próximos concursos prioritários sejam os de
Estética, sendo convocada candidata já aprovada em concurso vigente;
e de “Filosofia da Lógica e Filosofia da Linguagem”, sendo convocado
candidato já aprovado em concurso vigente.
3. Não houve tempo para abordar o último ponto da pauta, que deverá
voltar oportunamente à discussão.
4. Como nenhum dos participantes desejasse fazer uso da palavra, o
presidente da sessão agradeceu a presença de todos e a encerrou às
17:00 horas e 05 minutos. Do que para constar, eu, Patricia Del Nero
Velasco, SIAPE 1734910, do CNH, lavrei a presente ata.

Patrícia Del Nero Velasco
Coordenadora da Licenciatura em Filosofia
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Daniel Pansarelli
Coordenador do Bacharelado
em Filosofia

SIAPE 1734910

SIAPE 1802167
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