
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 

 

Ata da 4ª Reunião da Plenária do Bacharelado em Filosofia, realizada às quatorze horas e dez 1 

minutos, no dia vinte e cinco de agosto de dois mil e dezesseis, na sala S206-Bloco Alfa I, 2 

Universidade Federal do ABC, São Bernardo do Campo. A reunião foi presidida pelo 3 

Coordenador do Curso do Bacharelado em Filosofia, Prof. Paulo Tadeu da Silva, e pela 4 

coordenadora do Curso de Licenciatura em Filosofia, Profa. Marília Mello Pisani, e contou com 5 

a presença dos representantes docentes: Prof. Alexander de Freitas, Prof. Anderson Araújo, Prof. 6 

Bruno Nadai, Profa. Cristiane Negreiros Abbud Ayoub, Prof. Carlos Eduardo Ribeiro, Prof. 7 

Daniel Pansarelli, Prof. Flamarion Caldeira Ramos, Profa. Katya Margareth Aurani, Prof. 8 

Lorenzo Baravalle, Prof. Luca Jean Pitteloud, Profa. Luciana Zaterka, Prof. Luiz Fernando 9 

Barrére Martin, Profa. Márcia Helena Alvim, Profa. Maria Cecília Leonel Gomes dos Reis, 10 

Profa. Marinê de Souza Pereira, Prof. Matteo Raschietti. Profa. Nathalie de Almeida Bressiani, 11 

Profª. Patrícia Del Nero Velasco, Profa. Paula Priscila Braga, Prof. Silvio Ricardo Gomes 12 

Carneiro, Prof. Victor Ximenes Marques e Prof. Willian José Steile. Os seguintes representantes 13 

docentes justificaram ausência: Prof. Fernando Costa Mattos, Prof. Paulo Jonas de Lima Piva e 14 

Profa. Suze de Oliveira Piza, assim como o representante técnico-administrativo Renato Corrêa. 15 

Esteve presente a assistente em administração, Natasha Ramos Morare para oferecer apoio 16 

administrativo à reunião. Informes: 1. Grupo de trabalho (GT) de revisão dos Projetos 17 

Pedagógicos (PPC): a Profa. Marília informou que está agendada uma reunião dos GTs de 18 

revisão dos PPCs do Bacharelado e Licenciatura em Filosofia para o dia 29 de agosto de 2016, 19 

14h. O Prof. Bruno apontou a importância desta reunião, convidando os presentes a participar. 2. 20 

Plenária extraordinária: a Profa. Marília informou que convocará uma plenária extraordinária 21 

para a realização dos últimos ajustes e possível aprovação do PPC no dia 19 de setembro, 14h. 3. 22 

UFABC para todos: a Profa. Marília informou que a Pró-reitoria de Extensão e Cultura 23 

(PROEC) iniciou a organização da “UFABC para todos”, evento este que dá visibilidade ao 24 

curso na comunidade externa. Neste sentido, a professora solicitou que alguns docentes se 25 

dispusessem a participar da iniciativa deste projeto. 4. Evento em setembro: o Prof. Luiz 26 

Fernando informou que nos dias 19 a 21 de setembro acontecerá um curso sobre “Ciência da 27 

lógica” na UFABC, ministrado pela convidada Michela Bordignon, informando os temas que 28 

serão abordados. Informou também que no dia 22 de setembro a convidada Michela ministrará 29 

uma palestra e convidou a todos, bem como solicitou que divulguem o evento. 5. Professor 30 

visitante sênior: a Profa. Luciana informou que está aberto um edital para professor visitante 31 

sênior na UFABC e que o curso convidou o Prof. Franklin Leopoldo Silva, que aceitou participar 32 

do corpo docente da UFABC. Neste sentido, a Profa. apontou que ele realizará as formalidades 33 

para concluir sua entrada na universidade. 6.Eleições nas coordenações da Filosofia: a 34 

servidora Natasha informou que estão abertas as inscrições de chapas para a eleição de 35 

coordenador e vice-coordenador do Bacharelado em Filosofia, bem como de vice-coordenador 36 

da Licenciatura em Filosofia, e o prazo é até o dia 26 de agosto, às 17h30. 7. Edital 143/2016 da 37 

UFABC: o Prof. Paulo informou que está aberto um edital de redistribuição para a UFABC, no 38 

qual são previstas duas possíveis vagas para a Filosofia, uma para o Bacharelado e uma para a 39 

Licenciatura. Informou que os cursos receberam o e-mail de uma interessada e os coordenadores 40 

analisaram a documentação encaminhada e, com base do edital, solicitaram documentação 41 

complementar. Por fim, o Prof. Paulo informou que o prazo a ser cumprido por este edital é bem 42 

curto, de modo que há chances de ocorrer uma reunião plenária extraordinária para discussão do 43 

tema o mais breve possível. 8. Redistribuição: o Prof. Daniel informou que a Comissão de 44 
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Vagas aprovou a redistribuição do Prof. Luis Eva. 9. Processo seletivo em Filosofia Geral: a 45 

Profa. Nathalie informou que participou, junto com a Profa. Paula, da banca do processo seletivo 46 

para professor visitante de Filosofia Geral e que foi aprovado um candidato. Ordem do dia: 1. 47 

Aprovação da ata da 3ª reunião ordinária plenária do Bacharelado em Filosofia: a ata foi 48 

aprovada por maioria de votos, com duas abstenções. 2. Agentes de internacionalização: a 49 

Profa. Cristiane informouque não será mais a agente de internacionalização e solicitou que 50 

interessados se manifestassem. Neste sentido, o Prof. Lorenzo e a Profa. Paula demonstraram 51 

interesse em assumir a função como titular e suplente, respectivamente.  3. Aula inaugural da 52 

Filosofia:  o Prof. Flamarion sugeriu o Prof. Renato Nogueira como nome para ministrar a aula 53 

inaugurale se dispôs a entrar em contato para verificar a disponibilidade do docente.  A Profa. 54 

Luciana indicou, como opção ao nome já sugerido, o Prof. Marcos Gleiser. Por fim o Prof. Silvio 55 

indicou, também como alternativa aos nomes anteriormente mencionados, o Prof. Vladimir 56 

Pinheiro Safatle. Ficou acordado dentre os presentes que os convites serão feitos de acordo com 57 

a ordem apresentada. 4. Planejamento da alocação de 2017: o Prof. Paulo informou que foi 58 

encaminhado um e-mail aos docentes do Bacharelado e Licenciatura em Filosofia para que 59 

pudessem se planejar com os demais docentes de suas áreas para a alocação de 2017. Foi 60 

realizada uma pausa na reunião para que os presentes pudessem discutir as possibilidades de 61 

alocação. Terminadas as discussões, a reunião foi retormada e a alocação foi realizada de acordo 62 

com as indicações dos presentes.. O discente convidado, Ivan, informou que foi realizada uma 63 

pesquisa entre os alunos do Bacharelado e da Licenciatura em Filosofia na qual foram 64 

verificadas as disciplinas de opção limitada por eles preferidas e as apresentou aos presentes. 65 

Após a apresentação da pesquisa pelo aluno os presentes passaram a definir as disciplinas de 66 

opção limitada que serão ofertadas em 2017 e quem as ministrará. Findos os ajustes na planilha 67 

de alocação, os docentes passaram a contabilizar os créditos anuais previstos para cada um. 68 

Deste modo, foi finalizada a alocação de 2017, restando apenas alguns ajustes, que serão tratados 69 

individualmente pelos coordenadores com os docentes. Nada mais havendo a declarar, às quinze 70 

horas e trinta e cinco minutos, o Coordenador do Bacharelado em Filosofia, Paulo Tadeu da 71 

Silva, deu por encerrada a reunião, da qual eu, Natasha Ramos Morare, lavrei a presente ata. 72 
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