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Ata da 2ª Reunião Extraordinária da Plenária da Licenciatura em Filosofia, realizada às treze
horas e quarenta minutos, no dia dezoito de julho de dois mil e seis, no laboratório L103-Bloco
Alfa I, Universidade Federal do ABC, São Bernardo do Campo. A reunião foi presidida pela
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Filosofia, Profa. Marília Mello Pisani e contou com
a presença dos representantes docentes: Prof. Alexander de Freitas, Prof. André Luis La Salvia,
Profa. Cristiane Negreiros Abbud Ayoub, Prof. Daniel Pansarelli, Prof. Silvio Ricardo Gomes
Carneiro, Profa. Graciela de Souza Oliver, Profa. Luciana Zaterka, e Profa. Suze de Oliveira
Piza. Os seguintes representantes docentes justificaram ausência: Profa. Anastasia Guidi Itokazu,
Prof. Luca Jean Pitteloud, Prof. Fernando Costa Mattos, Prof. Flamarion Caldeira, Profa. Patrícia
Del Nero Velasco, Prof. Paulo Tadeu da Silva e Profa. Paula Priscila Braga, assim como o
representante técnico-administrativo Renato Corrêa. Estiveram presentes os alunos: Pedro
Casalotti Farhat, Leandro Alves, Ivan Moratori e Henrique de Souza Polen. Esteve presente a
assistente em administração, Natasha Ramos Morare para oferecer apoio administrativo à
reunião. Informes: 1. Projeto de formação cultural: o aluno Ivan informou que, em conjunto
com a professora Suze e outros alunos envolvidos, será desenvolvido um projeto de formação
cultural, no qual serão exibidos, todas as quartas-feiras, filmes e desenvolvidos debates acerca
dos temas. 2. Revista “em curso”: a profa. Luciana convidou a todos, em especial os colegas de
coordenação e os alunos, a comparecerem na sala A112, dia 21 de julho de 2016, para a
institucionalização, com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), da revista “em
curso”. 3. Novo convênio da UFABC: o prof. Daniel informou que deve ser assinado esta
semana um convênio entre a UFABC e a escola Sabina. A profa. Marília apontou a importância
deste acontecimento. 4. Reuniões dos cursos: as profas. Luciana e Cristiane apontaram a
necessidade de um agendamento antecipado das reuniões, bem como da realização de uma
consulta aos membros para a verificação de uma melhor data. 5. Laboratório didático da
Filosofia: A Profa. Marília informou que o laboratório didático da Filosofia pode ser usado em
projetos, atividades de formação, bastando a apresentação de uma proposta para a coordenação
da licenciatura em filosofia. Os presentes debateram acerca do uso do laboratório, abarcando
tanto questões formais da universidade, bem como acerca dos objetivos do ambiente e dos
cursos. Expediente: 1. Alocação didática de 2017: A profa. Marília apontou aos presentes que
a intenção da presente plenária seria a realização de um debate acerca de uma maior fusão entre
os cursos do Bacharelado e Licenciatura. Os presentes analisaram e discutiram possibilidades de
parcerias entre docentes do Bacharelado e Licenciatura em disciplinas de ambos. Os principais
pontos abordados foram as relações de créditos, bem como uma maior circulação de disciplinas
entre o bacharelado e da licenciatura. Por fim, a profa. Marília, com a concordância dos demais
docentes, apontou que este debate deve ser considerado no momento da realização da alocação
didática de 2017. 2. GT docente: a profa. Marília convidou o prof. André a apresentar aos
presentes uma síntese da ideia do GT docentes, conforme reunião convocada pela direção do
CCNH. Apresentadas as ideias pelo professor, os presentes, em destaque a profa. Marília,
apontaram e debateram os principais pontos a serem pensados pelos docentes do curso com
relação ao quadro de créditos e disciplinas apresentados no GT. Nada mais havendo a declarar,
às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, a Coordenadora da Licenciatura em Filosofia,
Marília Mello Pisani, deu por encerrada a reunião, da qual eu, Natasha Ramos Morare, lavrei a
presente ata.
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