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Ata da 1ª Reunião extraordinária da Plenária do Bacharelado em Filosofia, realizada às quatorze 1 

horas, no dia sete de junho de dois mil e dezesseis, na sala S204-Bloco Alfa I, Universidade 2 

Federal do ABC, São Bernardo do Campo. A reunião foi presidida pelo Coordenador do Curso 3 

de Bacharelado em Filosofia, Prof. Paulo Tadeu da Silva e contou com a presença dos 4 

representantes docentes: Prof. André Luis La Salvia, Prof. Bruno Nadai, Prof. Fernando Costa 5 

Mattos, Prof. Flamarion Caldeira Ramos, Prof. Luca Jean Pitteloud, Profª. Luciana Zaterka, 6 

Profº. Luiz Fernando Barrére Martin, Prof. Matteo Raschietti, Profa. Nathalie de Almeida 7 

Bressiani, Profª. Patrícia Del Nero Velasco, Prof. Paulo Jonas de Lima Piva, Profa. Marília 8 

Mello Pisani, Prof. Silvio Ricardo Gomes Carneiro e Profª. Suze de Oliveira Piza. Os seguintes 9 

representantes docentes justificaram ausência: Prof. Alexander de Freitas, Profa. Anastasia 10 

Guidi, Profª. Cristiane Negreiros Abbud Ayoub, Prof. Daniel Pansareli,  Prof. Lorenzo Baravalle, 11 

Profa. Maria Cecília Leonel Gomes dos Reis, Profa. Paula Priscila Braga, Prof. Renato 12 

Rodrigues Kinouchi e Prof. Roque Ricardo Gomes Caieiro. Estiveram presentes os alunos: 13 

Vinicius Ramos Pires, Kleber Silva Bernardo, Ivan Moratori e Gustavo de Campos Pinheiro da 14 

Silveira. Esteve presente a auxiliar administrativa Natasha Ramos Morare, para oferecerem apoio 15 

administrativo à reunião. Informes: 1. Página no Facebook: O discente presente, Ivan, 16 

informou que foi criada uma página no Facebook dos discentes da Filosofia para melhorar a 17 

comunicação e divulgação de assuntos concernentes aos cursos de Filosofia. 2. Identificação de 18 

discentes da Filosofia: O discente presente, Ivan, informou que está, em conjunto com os 19 

demais discentes interessados, fazendo um levantamento junto aos alunos do BCH, a fim de 20 

verificar o número de alunos interessados em fazer os cursos de graduação em Filosofia. 3. 21 

Semana da Filosofia: O discente presente, Ivan, informou que está participando da organização 22 

da Semana da Filosofia e solicitou a todos que divulgassem, bem como os convidou a participar 23 

do evento. 4. Revista “Em Curso”: A Profa. Luciana informou que há interesse da revista em 24 

fazer parceria com a graduação de Filosofia da UFABC, bem como que sua representante virá 25 

em breve à UFABC para dar encaminhamento a este projeto. 5. Seleção de professor visitante 26 

para a área de “Metodologia e Prática de Ensino de Filosofia”: O Prof. André informou 27 

como se desenvolveu o processo de seleção e o resultado da seleção, com um candidato 28 

aprovado. 6. Convocação de alunos para plenária: o discente convidado, Gustavo, informou 29 

que não foram encaminhadas convocações aos alunos da presente reunião e solicitou convite 30 

para as próximas. 7. Calendário de eventos da Filosofia: Profa. Marília informou que pretende 31 

realizar um calendário de eventos da Filosofia e, para tanto, solicitou aos presentes que 32 

encaminhassem as informações. 8. Evento Novas Perspectivas na Filosofia de Platão: O Prof. 33 

Luca informou aos presentes que o evento será realizado na UFABC, de 28 a 30 de junho. 9. 34 

Reuniões da coordenação com a Direção do CCNH: O Prof. Paulo informou que as 35 

coordenações de curso estão participando de reuniões com a Direção do CCNH para analisar e 36 

discutir um estudo de alocação feito pela direção. Este estudo tem em vista identificar dois 37 

aspectos: docentes que ministram aulas apenas em disciplinas dos cursos específicos ou que 38 

ministrem aulas apenas em disciplinas nos bacharelados interdisciplinares. Neste sentido, 39 

informou que foram justificadas tais situações à direção, bem como que haverá uma nova 40 

reunião para discussão deste aspecto. 10. Autorização para divulgação da planilha do GT-41 

docentes: Prof. Paulo informou que solicitou à direção de centro autorização para apresentar aos 42 

docentes da filosofia os trabalhos em andamento pelo “Grupo de Trabalho Docentes” (GT 43 

Docentes). Ordem do dia: 1. Aprovação da ata da 1ª reunião ordinária da plenária do 44 
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Bacharelado em Filosofia de 2016: em votação, a ata da 1ª reunião ordinária foi aprovada por 45 

unanimidade. 2. Análise e discussão das solicitações de redistribuição: o Prof. Paulo 46 

esclareceu aos presentes que estes analisariam, conforme convocação e pauta, na presente 47 

reunião, duas solicitações de redistribuição: do Prof. Marcos e da Profa. Ericka. Apontou que em 48 

votação, realizada em reunião da coordenação, havia sido aprovada a solicitação da Profa. Ericka 49 

e reprovada a do Prof. Marcos, porém a plenária solicitou que ambas fossem analisadas pelo 50 

presente colegiado e assim ficara acordado. Contudo, o Prof. Paulo informou que no dia anterior 51 

à presente foi encaminhado pelo CCNH um novo pedido de redistribuição para o curso do 52 

Bacharelado e da Licenciatura em Filosofia. Apontou que em mensagem de encaminhamento 53 

desta nova solicitação havia uma instrução da Direção do CCNH para que as coordenações do 54 

Bacharelado e Licenciatura em Filosofia apresentassem uma análise desta e um comparativo 55 

entre os três pedidos de redistribuição. Isto posto, o docente esclareceu que, devido ao curto 56 

prazo oferecido para tal análise, não seria possível fazer, neste momento, uma análise justa e 57 

viável do último solicitante, para que houvesse uma comparação entre todos e uma verificação 58 

de melhor adequação, dentre eles, para os cursos. Neste sentido, o Prof. Paulo apontou que, para 59 

manter o processo válido, deveria ser realizada uma reunião da coordenação dos cursos para a 60 

efetivação de uma primeira análise da solicitação do Prof. Luiz – terceiro solicitante -, antes de 61 

sua passagem pela plenária. Assim, para manter o processo de análise destas solicitações de 62 

redistribuição justo a todos, o Prof. Paulo indicou que este ponto de pauta deveria ser transferido 63 

para próxima plenária, na qual os docentes analisariam as três solicitações em igualdade e dentro 64 

do procedimento previsto na UFABC. Os presentes, diante do cenário apresentado, debateram as 65 

possibilidades de realizar um concurso público para a seleção de docentes e preenchimento da 66 

vaga do curso, bem como analisaram a hipótese de aderir a um edital de redistribuição da 67 

UFABC e até mesmo da realização de banca para seleção de docentes externos que efetuassem 68 

tais pedidos. Com relação a um dos solicitantes, a Profa. Suze levantou o fato de este já ter sido 69 

reprovado em processo seletivo de docente para a área de sua redistribuição, de modo que a 70 

Profa. Luciana apontou que este fato impacta em sua solicitação, de modo que a torna impossível 71 

de acordo com uma pesquisa institucional que realizou. Superadas as discussões acerca do tema, 72 

bem como análise de seus possíveis desdobramentos, os presentes, em votação, por maioria de 73 

votos decidiram transferir o ponto de pauta para próxima reunião, a fim de garantir uma análise 74 

adequada dos três pedidos. 3. GT docentes: Os professores Paulo e Marília apresentaram aos 75 

presentes o atual trabalho realizado pelo GT docentes do CCNH, bem como seu impacto nos 76 

cursos de Bacharelado em Filosofia e de Licenciatura em Filosofia. O Prof. Paulo apontou que o 77 

GT docentes é um grupo formado para pensar a quantidade de docentes a ser alocado em cada 78 

centro, considerando, para tanto, os cursos de graduação que atualmente atuam na UFABC. 79 

Neste sentido, o Prof. informou que, em resumo, nas reuniões os participantes estão trabalhando 80 

sobre uma média de créditos anual ideal e deste modo são estipuladas as vagas disponíveis para 81 

contratação de professores em cada curso. O docente informou que o CCNH possui atualmente 82 

198 vagas distribuídas entre seus cursos e 12 vagas que este pode atribuir de acordo com as 83 

necessidades que surgirem. Nas discussões foi posta a possibilidade de serem dispostas 10 novas 84 

vagas para o CCNH. Quanto ao quadro da filosofia neste contexto: atualmente o bacharelado 85 

possui 30 vagas – 28 preenchidas até o momento - e 7 vagas na licenciatura com total 86 

preenchimento. Com as novas possíveis vagas, o Bacharelado ficaria com 32,13 vagas e a 87 
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licenciatura com 8,22. Isto posto, os docentes debateram o tema, abarcando, principalmente, as 88 

possíveis soluções para que as vagas não sejam contabilizadas para o Bacharelado apenas em 89 

disciplinas divididas entre este e a Licenciatura, bem como o fato de que as coordenações e suas 90 

reduções de carga devem ser pensadas para a contagem ideal e divisão de créditos ideal. Neste 91 

sentido, por unanimidade, os presentes optaram por finalizar as discussões em próxima reunião 92 

de plenária. Nada mais havendo a declarar, às dezoito horas e quinze minutos o Coordenador do 93 

Bacharelado em Filosofia, Paulo Tadeu da Silva deu por encerrada a reunião, da qual eu, 94 

Natasha Ramos Morare, lavrei a presente ata. 95 
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