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Ata da 3ª Reunião da Plenária do Bacharelado em Filosofia, realizada às quatorze horas, no dia
vinte e oito de julho de dois mil e dezesseis, na sala S206-Bloco Alfa I, Universidade Federal do
ABC, São Bernardo do Campo. A reunião foi presidida pelo Coordenador do Curso do
Bacharelado em Filosofia, Prof. Paulo Tadeu da Silva, e pela coordenadora do Curso de
Licenciatura em Filosofia, Profa. Marília Mello Pisani, e contou com a presença dos
representantes docentes: Prof. Alexander de Freitas, Profa. Anastasia Guidi Itokazu, Profa.
Cristiane Negreiros Abbud Ayoub, Prof. Fernando Costa Mattos, Prof. Flamarion Caldeira
Ramos, Prof. Luiz Fernando Barrére Martin, Profa. Marília Mello Pisani, Profa. Marinê de Souza
Pereira, Profa. Nathalie de Almeida Bressiani, Profª. Patrícia Del Nero Velasco, Prof. Renato
Kinouchi, Prof. Roque da Costa Caiero, Prof. Silvio Ricardo Gomes Carneiro, Profa. Suze de
Oliveira Piza e Prof. Victor Ximenes Marques. Os seguintes representantes docentes justificaram
ausência: Prof. André Luis La Salvia, Prof. Bruno Nadai, Prof. Daniel Pansarelli, Profa. Graciela
de Souza Oliver, Prof. Luca Jean Pitteloud, Profa. Luciana Zaterka, Prof. Matteo Raschietti,
Profa. Paula Priscila Braga, assim como o representante técnico-administrativo Renato Corrêa.
Esteve presente a assistente em administração, Natasha Ramos Morare para oferecer apoio
administrativo à reunião. Tendo em vista o segundo ponto de pauta da ordem do dia, GT
Docentes, a reunião da plenária do Bacharelado em Filosofia foi excepcionalmente realizada em
conjunto com a plenária da Licenciatura em Filosofia. Informes: 1. Planejamento 2017: o
Prof. Paulo informou que entrou em contato com as coordenações do Bacharelado em Ciência e
Tecnologia (BCT) e do Bacharelado em Ciências e Humanidades (BCH) para consultá-los
acerca da perspectiva do número de turmas que serão ofertadas no ano de 2017, para que, com
esta previsão, o curso possa realizar o seu planejamento. A previsão informada foi a seguinte: 1)
BCT: serão ofertadas 10 turmas de BECM no primeiro quadrimestre, 4 turmas no segundo e 10
turmas no terceiro ; 2) BCH: serão ofertadas 4 turmas de Ética e Justiça no primeiro
quadrimestre, 4 turmas de Temas e Problemas em Filosofia no segundo quadrimestre e 4 turmas
de Pensamento Crítico no terceiro quadrimestre. O Prof. informou, também, o procedimento para
a realização do planejamento, bem como as mudanças que podem ser propostas com relação às
disciplinas de opção limitada, considerando, principalmente, o aumento do corpo docente dos
cursos da Filosofia. 2. Internacionalização dos cursos da UFABC: a Profa. Cristiane informou
que se reuniu com o responsável pela internacionalização dos cursos da UFABC, apontando que
ele solicitou que o Bacharelado em Filosofia e a Licenciatura em Filosofia apresentem uma
iniciativa para a realização da tradução das ementas de suas disciplinas. Neste sentido, informou
que será constituído um Grupo de Trabalho (GT) para realizar esta atividade. 3. Processo
seletivo do Mestrado em Filosofia: Prof. Fernando informou que o processo seletivo do
mestrado da Filosofia contou com 83 candidatos inscritos, dos quais 26 foram aprovados na
prova escrita. O processo seletivo está no momento da prova de línguas e posteriormente passará
às entrevistas. 4. Reflexão acerca dos alunos da UFABC: a Profa. Cristiane informou que no
final do primeiro quadrimestre se reuniu com uma aluna da UFABC que se encontrava com
dificuldades quanto ao prosseguimento de seus estudos, motivo de grande abalo emocional,
principalmente pelo corte de sua bolsa e a sobrecarga emocional gerada pela universidade. Neste
sentido, a Profa. solicitou atenção a esta situação, pois não é um fato isolado, mas algo frequente.
5. Docentes no sindicato: o Prof. Vitor informou que ele e a Profa. Suze estão na diretoria da
associação docente da UFABC e informou que a primeira assembleia geral desta nova gestão
será realizada no dia nove de agosto, às 14h, no auditório do bloco beta, em São Bernardo do
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Campo. 6. Novo docente da Filosofia: o Prof. Paulo apresentou o novo docente da Filosofia,
Prof. Carlos Eduardo, e deu boas vindas. 7. Eventos da Filosofia: o Prof. Fernando e a Profa.
Marília informaram o cronograma dos próximos eventos da Filosofia. Ordem do dia: 1.
Aprovação da ata da 2ª reunião ordinária da plenária: em votação, a ata foi aprovada por
maioria de votos, com seis abstenções. 2.Grupo de Trabalho Docentes (GT Docentes): O
prof. Paulo informou que o GT docentes não é uma iniciativa exclusiva da Direção do CCNH,
mas sim de uma organização das direções de todos os centros para realizar um exame dos cursos
a eles vinculados e a composição de corpo docente apropriado para o cumprimento da demanda
didática. Informou também que este estudo aponta o número de docentes ideal para os cursos, de
acordo com diversas variáveis, mencionando-as. Depois dessas considerações iniciais, o prof.
Paulo apresentou a tabela, elaborada pelo GT docentes, que, considerando apenas as disciplinas
de graduação, estabelece a carga didática a ser assumida pelo corpo docente de cada curso, a
partir do projeto pedagógico de cada curso de graduação e das indicações realizadas pelos
coordenadores dos cursos em reuniões com a Direção do Centro, bem como define o corpo
docente necessário para a execução da fração carga didática relativa a cada curso. O Prof. Paulo
ponderou que o fator que deve ser atentamente observado é que a área de Filosofia e seu corpo
docente possuem dois cursos de graduação, o Bacharelado em Filosofia e a Licenciatura em
Filosofia, cujo funcionamento depende de um número de docentes suficiente para tanto. Os
presentes debateram a situação dos cursos de Bacharelado e Licenciatura e suas implicações para
o efetivo e adequado funcionamento de ambos os cursos, bem como as respetivas
responsabilidades didáticas. O Prof. Roque apresentou o histórico dos cursos de licenciatura do
CCNH, reforçando que estes devem ser pensados como independentes dos bacharelados, quanto
aos propósitos, às existências das matrizes curriculares e do corpo docente. Iniciou-se um debate
acerca dos dados da tabela, tendo em vista as responsabilidades didáticas de cada curso, suas
implicações em termos de número adequado de docentes e alguns cenários possíveis a respeito
das necessidades e da atribuição didática. A Profa. Patrícia apontou aos docentes os principais
problemas evidenciados quando analisando as simulações, conforme a tabela, de modo que a
atual situação acerca da divisão de atribuições didáticas não representa a realidade e, em
especial, os projetos dos cursos, Bacharelado e Licenciatura em Filosofia. Outro ponto debatido,
posto pelo Prof. Paulo, diz respeito à obrigatoriedade de todo o corpo docente em ministrar aula
nos Bacharelados Interdisciplinares (BIs) e de que modo implica em modificações da carga
didática e atribuições sobre o corpo docente, positiva ou negativamente, nesta previsão do GT
docente. Findos os debates, os docentes passaram a propor diversos cenários, modificando
aqueles cenários de carga didática que consideraram não refletir a realidade e as necessidades
dos projetos de ambos os cursos, utilizando a tabela apresentada e, também, considerando seus
impactos na constituição do corpo docente de cada curso e suas respectivas responsabilidades
quanto à oferta de disciplinas e de turmas. Em votação conjunta, os docentes do Bacharelado e
da Licenciatura em Filosofia concordaram por unanimidade que o cenário a ser apresentado na
tabela e defendido como decisão da votação conjunta deva contemplar que cada curso de
graduação assuma a responsabilidade pela oferta efetiva e integral de todas as disciplinas e
respectivas turmas relativas ao seu projeto pedagógico. Em votação, por unanimidade os
presentes rejeitaram o cenário inicialmente apresentado, no qual cem por cento das disciplinas
2

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Centro de Ciências Naturais e Humanas
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7960
secretariaccnh@ufabc.edu.br

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

dos BIs estava sob a responsabilidade exclusiva do Bacharelado em Filosofia e rejeitaram o
cenário em que cem por cento das disciplinas em comum a ambos os projetos pedagógicos dos
cursos estavam sob a responsabilidade do Bacharelado, reforçando a decisão da partilha efetiva e
igual das disciplinas em comum. Com relação às disciplinas dos BIs, foi posto em votação dois
cenários. No primeiro deles, nomeado cenário 3, o Bacharelado em Filosofia assume cinquenta
por cento das disciplinas dos BIs (BCT e BCH) sob responsabilidade atual da área de Filosofia, e
a Licenciatura em Filosofia assume cinquenta por cento desta responsabilidade atual das
disciplinas de BIs. No segundo cenário, nomeado cenário 4, o Bacharelado em Filosofia assume
setenta e cinco por cento das disciplinas dos BIs (BCT e BCH) sob atual responsabilidade da
área de Filosofia, ao passo que a Licenciatura em Filosofia assume vinte e cinco por cento desta
responsabilidade atual das disciplinas de BIs. Em votação conjunta, por maioria de votos, doze
votos a quatro, o cenário 4 foi aprovado, de modo que será apresentado à Direção do CCNH
como a decisão da plenária conjunta de ambos os cursos da área de Filosofia a respeito das
atribuições de carga didática para o corpo docente. Por fim, o Prof. Paulo esclareceu que esta
divisão não determina o perfil das próximas vagas de concurso a serem abertas. Nada mais
havendo a declarar, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, o Coordenador do
Bacharelado em Filosofia, Paulo Tadeu da Silva, deu por encerrada a reunião, da qual eu,
Natasha Ramos Morare, lavrei a presente ata.

Paulo Tadeu da Silva
Coordenador do Bacharelado em Filosofia

Natasha Ramos Morare
Assistente em Administração do CCNH
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