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ATA DA QUARTA REUNIÃO DOS PROFESSORES DA ÁREA DE 
FILOSOFIA E HISTÓRIA DA CIÊNCIA DO CENTRO DE 
CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS DA UFABC, REALIZADA NO 
DIA NOVE DE NOVEMBRO DE 2010.   
 

Aos nove dias do mês de novembro de 2010, na sala 301 do bloco A, da 
Universidade Federal do ABC, em Santo André, às 14:00 horas, reuniu-se em sessão o 
corpo docente dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia, presidida pelos 
coordenadores pro tempore dos respectivos cursos, os professores Paulo Tadeu da Silva e 
Patrícia Del Nero Velasco, e com a presença dos professores Anastasia Guidi Itokazu, 
Daniel Pansarelli, Juliana Bueno-Soler, Katya Margareth Aurani, Luis Alberto Peluso, 
Márcia Helena Alvim, Renato Rodrigues Kinouchi e Valter Alnis Bezerra, além do professor 
convidado Luiz Fernando Barrére Martin e do secretário executivo Renato da Silva Correa. 
Estiveram ausentes, com justificativa, os professores Roque da Costa Caiero e Graciela de 
Souza Oliver. 

 
Informes 
 

O prof. Paulo cumprimentou os presentes e iniciou a reunião. Iniciou falando 
sobre a doação de volumes da coleção “Os pensadores”, conseguida com intermédio 
da servidora Juliana, que informou ser necessário alguém retirar o material e assinar o 
termo de doação. O professor Daniel se dispôs a fazê-lo e marcou horário com a 
servidora Juliana. O prof. Paulo sugeriu consultar a biblioteca da UFABC sobre os 
procedimentos.  

 
1. Projetos pedagógicos da licenciatura e do bacharelado em Filosofia 
 

O prof. Paulo iniciou a discussão acerca do projeto pedagógico do Bacharelado 
em Filosofia dizendo que a professora Graciela sugeriu que a disciplina Nascimento e 
Desenvolvimento da Ciência Moderna fosse oferecida exclusivamente ao BCH. Sobre 
isso, disse que pensou em manter o oferecimento ao BCT e apenas modificar o texto 
do cabeçalho, como sendo disciplina obrigatória do BCH e comum ao BCT. Mostrou o 
projeto pedagógico, e todos concordaram em manter da forma apresentada. Sobre a 
disciplina Historiografia e Historia das Ciências, informou que as professoras Graciela 
e Márcia acham interessante ter uma disciplina de historiografia. A prof.ª Márcia disse 
que a mudança do nome é justificada, por se tratar de uma disciplina teórica. 
Discutiram a ementa da disciplina e seu título e concordaram em manter o que estava. 
Sobre a disciplina Tópicos de História da Ciência, o prof. Paulo passou que a 
professora Kátia tinha em mente uma disciplina que trabalharia com a história da 
filosofia contemporânea, assim, a disciplina de Historiografia será obrigatória para o 
bacharelado em filosofia e a disciplina Tópicos será de opção limitada. Comentou a 
abertura que o projeto pedagógico dará ao aluno. A prof.ª Márcia disse que a 
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professora Kátia propôs trocar outra disciplina obrigatória por Tópicos. O prof. Paulo 
colocou a posição de que voltar atrás em decisões tomadas poderia atrasar ainda mais 
a entrega do projeto, além de que seria ideal ter a ciência de todos antes da discussão. 
Demonstrou preocupação de entregar o projeto o quanto antes, o que foi solicitado em 
conversa com o professor Derval, pró-reitor de graduação. Sobre as disciplinas de 
opção limitada, demonstrou a separação das disciplinas por área de interesse. 
Agradeceu as participações de todos que ajudaram. Comentou sobre uma solicitação 
da professora Graciela para que o nome da mesma não conste na equipe de trabalho, 
dizendo que discorda do pedido, pois cada um trabalhou na medida do possível. 
Justificou que as únicas pessoas que não poderiam ter os nomes no projeto são os 
novos docentes, pois, ainda, não são professores efetivos da UFABC. A prof.ª Juliana 
questionou se é necessário ser da universidade para participar da equipe de trabalho. 
O prof. Paulo respondeu que irá verificar. O prof. Peluso informou que no BCH 
colocaram no texto a comissão que elaborou o projeto porque havia uma portaria que a 
nomeara, assim, talvez fosse necessário apenas listar os docentes do curso. O prof. 
Paulo respondeu dizendo que quis investir, deixando evidente às pessoas que abrirem 
o documento o nome de todos. O prof. Peluso demonstrou achar difícil lidar com 
pessoas que não querem o nome no documento, sugeriu suprimir esta parte para 
evitar problemas, inclusive com os docentes novos, justificou pelo fato de não ter 
havido uma comissão nomeada. O prof. Valter disse achar que em ambas as listas 
deveriam entrar os nomes dos professores novos. O prof. Daniel ficou de acordo, 
justificando que o projeto não seria aprovado até o final do ano. Entretanto, o prof. 
Paulo informou que o prof. Derval não aceitou um prazo pedido até fevereiro, e queria 
receber o projeto até a semana seguinte, e para esta aprovação ser efetivada até o 
final do ano haverá uma reunião extraordinária. O prof. Peluso afirmou que é preciso 
verificar se é do interesse dos professores que conste seus nomes no projeto. A prof.ª 
Patrícia sugeriu consultá-los. O prof. Paulo aceitou e se comprometeu a fazer a 
consulta, e questionou se, em caso de ser positiva, se todos estariam de acordo com a 
inclusão dos nomes. O prof. Daniel destacou que se o professor é do quadro docente 
deve assinar o projeto pedagógico, para que se tenha um corpo docente coeso. Ficou 
combinado que incluirão os nomes, se os professores assim desejarem. 

O prof. Paulo seguiu informando que o prof. Renato recebeu sugestão de 
bibliografia do professor Luis para Problemas Metafísicos I, que foi aceita. Questionou 
se alguém teria algo para chamar a atenção. Encontraram um erro de digitação na 
ementa de Lógica Deôntica. O prof. Valter ficou com dúvida em uma disciplina de 
opção limitada, História e Filosofia da Ciência, quanto à referência explícita ao texto 
Defesa de Tycho. Refletiu que o texto na ementa a engessaria, e não teria 
compatibilidade com a bibliografia. A professora Anastácia, que ficara responsável pela 
ementa, concordou em retirar o texto da ementa principal. Discutiram como melhorar a 
ementa. Ficaram de rever a ementa de História e Filosofia da Ciência, e o prof. Daniel 
enviará a bibliografia recebida do prof. Valter. 
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O prof. Peluso sugeriu aprovar o projeto, mesmo que existam pequenas 
adaptações. O prof. Paulo quis marcar uma data para que enviassem as pequenas 
sugestões, e assim, para que possa rever o documento, ver as sugestões, fechar o 
arquivo e enviá-lo para o diretor do Centro até a sexta-feira corrente. O prof. Peluso 
chamou a atenção para o encaminhamento do projeto e a necessidade de verificar 
como foram as decisões anteriores do Conselho do CCNH a respeito do curso. O prof. 
Paulo lembrou que esta aprovada a criação do curso e não a do projeto. O prof. Peluso 
atentou para que o que está sendo proposto é um projeto em cima do BCH, enquanto 
que pelo BCT já há a aprovação. O prof. Valter ficou de verificar a CI de 
encaminhamento ao Conselho. O prof. Paulo disse que enviaria até a sexta-feira 
corrente, se recebesse tudo, e encaminharia a CI na próxima terça-feira. Consideraram 
aprovado o projeto do Bacharelado em Filosofia. 

Sobre o projeto da Licenciatura em Filosofia, a professora Patrícia iniciou a 
apresentação destacando a terceira parte que estava diferente da do bacharelado. 
Demonstrou um tom de preocupação com o ensino. Perguntou se alguém teria algo 
mais a sugerir e informou que já havia alterado de acordo com o que o professor Valter 
propôs. Mostrou que os objetivos dos cursos estão diferentes, sendo em parte próximo 
aos das outras licenciaturas, enquanto que nas especificidades segue próximo ao do 
bacharelado. Destacou o perfil de egresso diferente, por ser de licenciado, e por conta 
de normas de estágios e carga didática para licenciatura. Explicou que as disciplinas 
obrigatórias serão todas as do bacharelado e temáticas 1, e as temáticas 2 serão de 
opção limitada, enquanto que as limitadas do bacharelado entrarão na carga filosófica 
e as mais históricas serão livres. O prof. Peluso perguntou se o percentual dos dois 
cursos são iguais. A prof.ª Patrícia respondeu afirmativamente, e explicou que só na 
oferta de disciplinas é que não bate especificamente, mas que a quantidade 
necessária a cursar é igual. Seguiu mostrando a divisão dos grupos de disciplinas, 
com, inclusive, um grupo de obrigatórias da licenciatura, as exemplificou. Disse que a 
PROGRAD sugeriu ter uma disciplina inclusa na matriz com sendo disciplina de 
estágio. Informou que há necessidade de se fazer mais atividades complementares do 
que o curso de bacharelado. Sobre a lista dos docentes, passou que consultara a lista 
dos credenciados e verificou que as professoras Márcia e Anastásia não estavam 
inscritas. Deixou aberto a sugestões de mudanças. Consideraram aprovado o projeto 
da Licenciatura em Filosofia. 

O prof. Paulo concluiu dizendo que o mais importante é ter a coesão do grupo e 
enfatizou que haverá necessidade de implementar ações, sendo necessária a 
participação de todos, inclusive na formação de grupos de pesquisa e organização de 
eventos. Disse esperar que a recepção dos projetos seja boa nos Conselhos, CG e 
CONSEP. Demonstrou ter ficado contente com a colaboração de todos. Enfatizou que 
os projetos não estão fechados, sendo primeiras versões que podem ser reformuladas. 
Conversaram sobre a possibilidade de propor novas disciplinas e sobre a possibilidade 
de reabrir concursos. 
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 Os professores Paulo e Patrícia agradeceram a todos e declararam encerrada a 
reunião às quinze horas e cinqüenta minutos, da qual eu, Renato da Silva Correa, 
secretário executivo do CCNH, lavrei e assinei a presente ata, aprovada pelos 
professores Paulo Tadeu da Silva e Patrícia Del Nero Velasco, Coordenadores pro 
tempore dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia, e pelos demais 
presentes.  
 
 
 
 

Renato da Silva Correa 
Secretário Executivo 
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Coordenador pro tempore do Bacharelado em Filosofia 

 
 
 
 

Prof.ª Dr.ª Patrícia Del Nero Velasco 
Coordenadora pro tempore da Licenciatura em Filosofia 

 
 


