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Aos 03 dias do mês de dezembro de 2012, na sala 308-3 do bloco A, do Campus Santo
André, da Universidade Federal do ABC, às 14h:00, reuniram-se em sessão ordinária
conjunta as Plenárias dos cursos de Bacharelado em Filosofia e de Licenciatura em
Filosofia, sob a presidência do Prof. Daniel Pansarelli, coordenador do curso de
Licenciatura em Filosofia e do professor Luiz Fernando Barrére Martin, coordenador do
curso de Bacharelado em Filosofia. Ambos os coordenadores presidiram a sessão.
Estiveram presentes os professores: Juliana Bueno, Marinê de Souza Pereira, Roque da
Costa Caiero, Luciana Zaterka, Luis Alberto Peluso, Patricia Del Nero Velasco, Valter
Alnis Bezerra, Maria Cecilia Leonel Gomes dos Reis, Flamarion Caldeira Ramos, Marcia
Helena Alvim, Marinê de Souza Pereira, Marília Mello Pisani, Maria Izabel dos Santos
Garcia, Anderson de Araújo e Cristiane Negreiros Abbud Ayoub. Justificaram ausência os
professores: Paulo Tadeu da Silva, Lucio Campos Costa e Luis Alberto Peluso. O
Prof.Daniel Pansarelli iniciou a reunião, abrindo o espaço para informes. 1.Informes:
Professor Renato Kinouchi destacou a necessidade de um espaço de convivência para
alunos da Filosofia, em vista de que o ConsCCNH foi recentemente fechado um
documento sobre os espaços dos laboratórios (laboratórios de pesquisa, laboratórios de
ensino). Professor Daniel informa sobre projetos de um eventual espaço para laboratório
de ensino em Filosofia, haja vista que consta já em projeto um possível novo prédio no
Alpha. Acrescentou um informe: recentemente a direção do CCNH enviou documento à
Reitoria solicitando liberação de vagas para composição de equipe do CCNH para São
Bernardo. Após, a professora Luciana Zaterka destacou brevemente que já na segundafeira, às 14:00 horas – remeterá uma proposta apresentada à CPG, e aos conselhos a
matéria poderá ser tratada em meados de fevereiro. Logo após, o professor Daniel
Pansarelli informou quanto aos aspectos do resultado do processo de autorização do
curso, os pontos mais importantes do relatório de avaliação do curso de Licenciatura em
Filosofia. Sobre o teor do relatório, o professor destacou que dentre as escalas de
indicativo na avaliação, todas as categorias apontaram nota superior a 4, indicativo mais
alto em se tratando da avaliação realizada pelo INEP/MEC. Sobre essa temática –
avaliação do curso- o professor Roque pediu ao coordenador que disponibilizasse o
relatório da avaliação, para que a plenária tenha conhecimento do resultado da
avaliação.Encerrados os informes, professor Daniel Pansarelli iniciou a discussão da
pauta única da reunião: a alocação didática. 2. AJUSTES E FECHAMENTO DA
ALOCAÇÃO DIDÁTICA: 1º quadrimestre – 22/04 até 13/07/14, 2º quadrimestre – 29/07
até 19/10/14,3º quadrimestre – 04/11 até 08/02/15. Interregno: 21/12 a 06/01.O primeiro
elemento é elencar para cada turma de cada disciplina indicada quem serão os
professores. Embora não haja certeza quanto a alguns horários e turmas, nessa reunião
abordou-se a atualização dos dados para a alocação didática. Professor Roque informou
sobre os ingressantes discentes no segundo quadrimestre, aulas no bloco Alpha: a
tendência é diminuir o número de turmas, mas com maior número de alunos, para que
possam ser administradas as salas do bloco Alpha, que serão maiores que as salas de
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aula do bloco sigma. Professor Daniel Pansarelli informou que provavelmente em janeiro,
as aulas no bloco Sigma serão transferidas para o bloco Alpha, podendo haver ajustes,
tendo em vista mudanças na estrutura de abril até julho. A pós-graduação não segue o
calendário da Graduação. Nessa reunião, destaca-se, o essencial é indicar o nome de
cada docente para cada disciplina – esse trabalho começou nessa reunião de hoje, e terá
reflexos até 2014. Professora Luciana Zaterka propôs a alocação em dois quadrimestres,
para que em um quadrimestre os docentes possam gozar férias, conforme sugestão da
direção. Professor Daniel destacou que a ideia é que cada docente chegue aos dezoito
créditos no ano independentemente da distribuição por quadrimestre. O cotidiano do
curso. Professor Luiz Fernando pergunta se os professores têm mesmo que chegar a
dezoito créditos por ano, pois, afinal, há licenças, professores que se tornam
coordenadores, nem sempre esse número é alcançado; como a direção do Centro
calculará esse número, perguntou o professor Luiz Fernando. Professor Daniel Pansarelli
sugeriu como metodologia verificar primeiramente as disciplinas obrigatórias, após,
verificar cada disciplina (opção limitada e outras) e assim os docentes poderão reunir
condições de ajustes e alterações. Professor Roque destacou que pode ser que a carga
seja redistribuída, pode ser até mesmo que alguns professores não consigam sair.
Justificaram ausência à reunião os professores: professor Luis Alberto Peluso, professor
Valter Alnis Bezerra, professora Graciela de Souza Oliver e professor Paulo Tadeu da
Silva. Professor Daniel ressalta que para a progressão funcional é necessário o mínimo
de quatro créditos no Bacharelado Interdisciplinar. Professor Daniel informou a todos que
enviará por e-mail os resultados da alocação, quais as disciplinas por opção limitada que
serão ofertadas. Professor Daniel Pansarelli informou que a disciplina ofertada pela
manhã pode ser ofertada à tarde; até nova decisão da plenária, está valendo o que foi
adotado para a disciplina; professor Daniel Pansarelli enviará detalhamento das
disciplinas e a alocação, o qual constará em documento anexo à ata da reunião. Após, o
professor Daniel Pansarelli e o professor Luiz Fernando Barrére Martin agradeceram a
todos que estiveram presentes na reunião de hoje, bem como aos que, impossibilitados
de participar, contataram os coordenadores enviando suas sugestões de alocação.
Professor Daniel Pansarelli ainda lançou algumas observações que são necessárias
antes do encerramento da reunião: disse que telefonará para alguns dos colegas
ausentes, buscando discutir suas respectivas alocações antes de enviar a planilha.
Algumas alocações ainda não são do conhecimento dos próprios alocados, por isso,
destacou, é importante tentar entrar em contato, mas a ideia é que essa planilha seja
tomada como uma proposta inicial. Professor Daniel Pansarelli sugeriu a todos que, por
telefone ou e-mail, contatem seus pares, proponham eventuais "trocas" de disciplinas,
visando ajustar da melhor forma para cada um. Esse procedimento ficou acordado entre
os presentes no final da reunião. A ideia é discutir a matéria da alocação nos próximos
dois dias, buscando construir uma proposta mais avançada que a atual, provisória. Na
soma da carga didática de cada docente, constará uma planilha com um quadro
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quantitativo (observação: colunas L a R da planilha – anexo I). Professor Daniel
Pansarelli pediu a todos que verifiquem seus respectivos dados e que informem, também,
quantos créditos ministrarão em pós-graduação, para que ele possa incluir na planilha.
Pode ser que faltem créditos para alguns, se seguirem o plano inicial de contratações
aprovado anteriormente em plenária. Assim, informou o professor Daniel Pansarelli,
mediante a proposta de alocação para os futuros contratados que foi feita em plenária
anterior, é possível pensar alguns ajustes para fins de composição adequada de carga
didática de todos, Destacou, todavia, que se todos forem contratados desde o primeiro
quadrimestre, haverá falta de carga didática para o conjunto. A alternativa seria ampliar
mais o número de ofertas de opção limitada, mas isso ampliaria também o risco de não
formarmos turmas por falta de alunos matriculados em quantidade adequada. Professor
Daniel Pansarelli informou que revisará o número de turmas das disciplinas dos
bacharelados interdisciplinares, considerando a quantidade praticada em 2012. Por isso,
algumas diferenças nas sugestões de alocação de disciplinas como TPF, BECM – Bases
Epistemológicas da Ciência Moderna. Quanto a isso, os dados ainda são estimativos, o
professor Daniel destacou que apenas após a acomodação das turmas no Alpha poderá
ter um cenário mais concreto; destacou também que há disciplinas como "Introdução à
Pesquisa" e "Projeto Dirigido" que podem ajudar a compor a carga de alguns colegas, se
for necessário. Isso só poderá ser decido durante o próprio ano letivo. Professor Daniel
Pansarelli reiterou o pedido a todos para que verifiquem, dialoguem e proponham
alterações em suas respectivas alocações até a data da próxima quarta-feira, pois é
preciso remeter os dados à PROGRAD com urgência. Às dezessete horas e trinta
minutos foi encerrada a reunião, do que para constar, eu, Leonardo Lira Lima lavrei a
presente ata.
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