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Ata da 2ª Reunião da Plenária da Licenciatura em Filosofia, realizada às quatorze horas, no dia
sete de julho de dois mil e dezesseis, na sala S203-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:
Profa. Aléxia Cruz Bretas, Prof. Bruno Nadai, Profa. Cristiane Negreiros Abbud Ayoub, Prof.
Fernando Costa Mattos, Prof. Flamarion Caldeira Ramos, Prof. Luiz Fernando Barrére Martin,
Profa. Nathalie de Almeida Bressiani, Profª. Paula Priscila Braga, Prof. Renato Kinouchi, Prof.
Silvio Ricardo Gomes Carneiro, Prof. Paulo Jonas Piva e Prof. Victor Ximenes Marques. Os
seguintes representantes docentes justificaram ausência: Prof. Alexander de Freitas, Profa.
Anastasia Guidi Itokazu, Prof. André Luis La Salvia, Prof. Daniel Pansarelli, Prof. Luca Jean
Pitteloud, Profa. Luciana Zaterka, Profa. Márcia Helena Alvim, Prof. Matteo Raschietti, Profa.
Patrícia Del Nero Velasco, Prof. Paulo Tadeu da Silva e Profa. Suze de Oliveira Piza, assim
como o representante técnico-administrativo Renato Corrêa. Esteve presente o aluno Pedro
Casalotti Farhat. Esteve presente a assistente em administração, Natasha Ramos Morare para
oferecer apoio administrativo à reunião. Informes: 1.Plenária extraordinária da Licenciatura
em Filosofia: a Profa. Marília convidou a todos para participarem da reunião plenária
extraordinária, que acontecerá no dia 18 de julho 2016, às 13h30, no laboratório didático da
Filosofia. 2.Concursos em andamento: O prof. Luiz Fernando informou aos presentes o
andamento dos concursos da Filosofia, apontando que, por razões estruturais da UFABC, apenas
será possível sua realização nos meses em setembro e outubro de 2016. 3.Aula inaugural da
Filosofia: o Prof. Flamarion apresentou a sua idéia de realizar uma aula inaugural da Filosofia,
questionando os presentes acerca da possibilidade. Os membros da plenária, favoráveis à idéia,
apontaram alguns nomes possíveis para ministrar tal aula, de modo que o Prof. Fernando ajudará
o Prof. Flamarion na organização e definições desta idéia. Ordem do dia: 1.Aprovação da ata
da 1ª Plenária Extraordinária da Licenciatura em Filosofia: em votação, os presentes
aprovaram a ata por unanimidade. 2. Análise e deliberação das solicitações de redistribuição
da Érika Marie Itokazu, Marcos Ferreira de Paula e Luiz Antonio Alves Eva: O Prof. Luiz
Fernando expôs os pedidos que foram apresentados aos cursos da Filosofia e apontou o
procedimento para o andamento destes pedidos. O prof. apontou também alguns dados
discorridos em reuniões anteriores, sugerindo, com base na restrição apresentada em última
reunião –impossibilidade de docente reprovado em concurso público em ser aprovado em
redistribuição – que fossem analisadas as solicitações apenas dos Prof. Luiz Antonio Alves Eva e
Profa. Érika Marie Itokazu. Neste sentido, os presentes solicitaram que os três pedidos fossem
avaliados, e sugeriram que este ponto fosse considerado na análise. O Prof. Luiz Fernando
apontou que a Direção fez uma sugestão, via e-mail, que a decisão da redistribuição do Prof.
Luiz Antonio Alves Eva se baseasse no edital 143/2016; sugestão esta que foi posteriormente
retirada. Neste sentido, o Prof. informou que cabe aos presentes, neste momento, definir sob
quais embasamentos será chamado o docente em redistribuição: pelo edital ou pelas vagas já
existentes do curso, caso sua solicitação seja aprovada. Passou-se a discussão sobre o tema, de
modo que os presentes apresentaram suas considerações, baseando-se em fatores relevantes para
os cursos da graduação, para a pós-graduação e para a universidade. A profa. Marília propôs a
realização de uma aula, a ser ministrada pelos solicitantes, tornando mais acertada a análise e
avaliação das solicitações de redistribuição, pois possibilitaria a verificação do perfil do docente
com relação aos alunos e estrutura diferenciada da UFABC. Os docentes debateram a proposta
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apresentada pela coordenadora. Após discussão, a prof. Marília retirou, com base nas
justificativas apontadas pelos presentes, a proposta da realização de prova. Os presentes
apresentaram, individualmente, suas considerações e apontamentos com relação aos solicitantes
e seus perfis, bem como a forma que acreditam que seria seu relacionamento com o curso e com
a UFABC. Debatido o ponto de pauta, o Prof. Luiz Fernando colocou em votação os pedidos de
redistribuição, de modo que, com três abstenções, com nove votos favoráveis, por maioria foi
aprovada a redistribuição do Prof. Luiz Antonio Alves Eva e, considerando que só há uma vaga
na Filosofia, as demais serão rejeitadas. Por fim, os critérios estabelecidos pelos presentes para a
aprovação da redistribuição do Prof. Luiz Eva: experiência docente, produção técnica e projeto
de pesquisa. Os outros dois docentes foram rejeitados, por exclusão, devido ao fato de ter apenas
uma vaga. 3. Análise e deliberação sobre a pertinência da adesão do
Bacharelado/licenciatura em Filosofia ao edital 143/2016 (redistribuição): O Prof. Luiz
Fernando apresentou aos presentes as condições do referido edital, e, em seguida, abriu a votação
para definir a adesão do curso ao edital: por unanimidade foi aprovada a adesão. 4. Discussão e
montagem da banca – edital 127/2016 –área Filosofia – Subárea Filosofia Geral: Os
presentes debateram o item e concluíram uma banca com três titulares e um suplente para a
realização do processo seletivo relativo ao edital 127/2016. Os titulares são os professores Paula
Priscila Braga, Paulo Jonas Piva e Nathalie Bressiani e o suplente o professor Fernando Costa
Mattos. A formação da banca foi aprovada por unanimidade.. 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.
Marília Mello Pisani
Coordenadora da Licenciatura em Filosofia

Natasha Ramos Morare
Assistente em Administração do CCNH
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