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Ata da 1ª reunião conjunta das plenárias dos cursos de Bacharelado em Filosofia e de Licenciatura 1 
em Filosofia, realizada às 14:00 horas do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e quinze, na sala 2 
A1-S104 do campus de São Bernardo do Campo. A reunião foi presidida pelos coordenadores de 3 
curso, os professores Paulo Tadeu da Silva, coordenador do curso de Bacharelado em Filosofia, e 4 
Flamarion Caldeira Ramos, coordenador do curso de Licenciatura em Filosofia e contou com a 5 
presença dos membros das plenárias dos cursos, os professores: Anastasia Guidi Itokazu, Elizabeth 6 
Cristina Costa Renders, Fernando Costa Mattos, Katya Margareth Aurani, Luciana Zaterka, Luiz 7 
Fernando Barrére Martin, Maria Cecilia Leonel Gomes dos Reis, Patrícia Del Nero Velasco, Renato 8 
Rodrigues Kinouchi, Roque da Costa Caeiro. Justificaram ausência: Marília Mello Pisani, Marinê de 9 
Souza Pereira. A reunião foi secretariada pelo servidor técnico administrativo Leonardo Lira Lima, 10 
assistente em administração. Informes: Declarando aberta a reunião, o professor Paulo Tadeu 11 
apresentou alguns informes, destacou alguns problemas sobre concursos e as providências atuais 12 
futuras para com respeito aos mesmos. Em seguida, abriu espaço para os informes dos membros da 13 
plenária.1. Informes sobre concursos: A)Abertura do concurso de Filosofia da Ciência: 14 
informou que até o momento há 5 inscritos. B) Abertura do concurso de Filosofia Medieval: 15 
informou que até o momento o concurso obteve um baixo número de inscritos, mas, após debate, 16 
verificou-se que não há interesse na prorrogação das inscrições. C) Abertura do concurso de 17 
Filosofia, subárea: Metodologia e Prática do Ensino de Filosofia: informou que concurso contou 18 
com 9 inscritos. Foi discutido o interesse ou não na prorrogação do prazo de inscrições dos 19 
concursos. D)Edital para seleção de professor visitante nº290/2014: o referido concurso está em 20 
tramitação. E) Data dos concursos em andamento: Filosofia Antiga: Foi informado que a 21 
professora Maria Cecília participará da Comissão Julgadora.O concurso terá início no dia 22 
02/03/2015. No mais, foi informado que há treze inscritos até o momento. Com a palavra, o professor 23 
Fernando Mattos destaca e sugere o esforço para que se aprecie em plenária a composição de bancas 24 
e comissões julgadoras dos concursos da área de Filosofia. O professor Paulo Tadeu informou que 25 
alguns membros externos delicinaram do convite de participar do concurso de Lógica e Filosofia da 26 
Lógica, a ser realizado em março. O professor afirmou que a Direção de Centro deveria aprovar ad 27 
referendum as novas indicações de membros externos. Tal providência já foi realizada, conforme as 28 
comunicações internas expedidas para a Reitoria e Seção de Ingresso de Servidores (a antiga Divisão 29 
de Concursos). F) Edital do concurso de Filosofia, subárea Tópicos da Educação: A Professora 30 
Patrícia Velasco informou que o referido concurso conta com 58 inscritos. G) Edital do concurso de 31 
Lógica: composição da Comissão Julgadora: O professor Paulo destacou que, ao assumir a 32 
coordenação, sua preocupação foi a de fazer o curso funcionar. Para o concurso de Lógica, o 33 
professor Paulo Tadeu ressaltou que enviou e-mails, tendo sido apontadas considerações pelo 34 
professor Anderson junto à direção do CCNH. Foi informado que o professor Ronei entendeu por 35 
bem convocar uma reunião a fim de estabelecer um acordo. Contudo, foi observado que o professor 36 
Anderson não acatou algumas das sugestões para a composição da banca, uma das quais o fato de 37 
que o professor Paulo Tadeu não seria da área do concurso. Em continuidade, o professor Paulo 38 
Tadeu explicou que nova composição de Comissão Julgadora será apreciada, e, ato contínuo, 39 
ressaltou a importância de que o concurso seja efetivamente realizado. Assim, um conjunto de novos 40 
nomes foi encaminhado para o Conselho do CCNH. O professor Bruno Nadai salientou o fato de que 41 
não haver um membro interno na banca foi uma boa solução diante do impasse, mas, caso outras 42 
situações análogas venham a ocorrer, é necessário pensar em outra solução. O professor Paulo Tadeu 43 
concordou com a necessidade das plenárias avaliarem as composições das bancas e comissões 44 
julgadoras. Sobre a abertura do concurso de Ética, foram tomadas as devidas providências para que o 45 
edital seja publicado. O professor Flamarion destacou que a coordenação já aprovou a prorrogação 46 
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do contrato da professora visitante Elizabete. 1.Ajustes na alocação didática de 2015: No uso da 47 
palavra, os coordenadores de curso informaram que ao final de 2014, houve três saídas: do professor 48 
Peluso, do professor Gustavo Leyva e do Professor Alex Campos de Moura, por isso, alguns 49 
problemas surgiram para a área, com o risco de duas turmas ficarem sem professor. Duas turmas de 50 
Bases Epistemológicas da Ciência Moderna ficaram sem professor responsável. O professor Lorenzo 51 
Baravalle ressaltou que algumas ocorrências precisam ser evitadas: por exemplo, a oferta de turmas 52 
com apenas dois alunos. O professor Paulo Tadeu ressaltou que o planejamento de alocação foi feito 53 
em setembro de 2014, sendo que as saídas dos professores foi posterior a esse planejamento. Em 54 
conversa com a direção do Centro, foi indicado que o professor Alex deveria ser mantido nas duas 55 
disciplinas alocadas em planejamento. Foi explicado que, atualmente, na Comissão de Graduação, há 56 
o instrumento de tomada de decisões. Quando o coordenador de curso verifica as disciplinas do 57 
próprio curso, bem como aquelas dos BIs, é preciso levar em conta uma conjunto de aspectos a fim 58 
de que se possa tomar a melhor decisão possível. Ainda no uso da palavra, o professor Paulo Tadeu 59 
informou que relacionou algumas sugestões enviadas para a diretora do Centro em exercício, a 60 
professora Paula Homem de Mello, sugestões tais como a fusão de turmas, mas foi informado que a 61 
coordenação do BC&H não aceitou a união proposta. Informou ainda que, de dezembro de dois mil e 62 
quatorze até o início de fevereiro de dois mil e quinze, não haveria tempo para a tramitação de um 63 
concurso ou processo seletivo. A tramitação para uma seleção ou concurso costuma durar meses, 64 
dessa maneira, foram contatados os alunos, Gabriel Valim, aluno em curso, que está de fato cursando 65 
o curso específico em Filosofia, e Fábio, também aluno em curso, ao que os mesmos responderam 66 
positivamente, de forma que foi possível o cancelamento da turma, sem lhes causar prejuízos. O 67 
professor Paulo Tadeu ressaltou também a saída do professor Gustavo Leyva, fato novo, 68 
desconhecido à época do planejamento. O professor Flamarion salientou ainda a situação da 69 
professora Miriam Madureira, e reforçou que poderá contribuir para assumir as turmas das 70 
disciplinas sob a responsabilidade da docente. Por fim, o professor Paulo Tadeu ressaltou os esforços 71 
para o ano de 2015: repor as vagas dos colegas que saíram, tendo em vista as necessidades dos cursos 72 
da área e a criação do curso de mestrado em Filosofia. Em seguida, o professor Paulo Tadeu relatou 73 
as propostas de ajustes para a alocação didática de 2015, tendo projetado em tela o arquivo com os 74 
ajustes de alocação. No que se refere à disciplina de Temas e problemas da Filosofia, foi indicado o 75 
nome do professor Roque Caeiro para assumir uma turma. No que se refere às disciplinas das turmas 76 
atribuídas à professora Miriam Madureira, o professor Flamarion reforçou que poderá colaborar para 77 
suprir algumas das ofertas de turmas. No caso da disciplina de Ética: perspectivas contemporâneas, 78 
há previsão para a contratação de professores visitantes. Em seguida, foi discutida a alocação da 79 
disciplina Bases Epistemológicas da Ciência Moderna. A professora Anastasia Guidi Itokazu 80 
informou que poderá assumir 2 duas turmas durante o período da manhã. Em complemento, o 81 
professor Paulo Tadeu informou que a professora Márcia Alvim contatou a coordenação para 82 
informar que poderá assumir uma das turmas de Bases Epistemológicas, desde que a oferta seja 83 
relativa ao período noturno. Em prosseguimento, o professor Paulo Tadeu ressaltou que se houver 84 
sucesso na seleção de visitantes e admissão de novos docentes em concursos, então haverá maior 85 
margem para a área assumir turmas. No uso conjunto da palavra, o professor Paulo Tadeu e professor 86 
Flamarion também solicitaram que os professores da área de Filosofia informem qual a manhã e em 87 
qual noite da semana não gostariam de ministrar aulas, observando os horários de BI no segundo 88 
quadrimestre. Por fim, o professor Paulo Tadeu ressaltou alguns assuntos a serem discutidos 89 
posteriormente, em outras reuniões: Bancas dos concursos, abertura de concursos para reposição, 90 
responsabilidade na oferta de disciplinas dos cursos BC&H e BC&T, o planejamento de 2016 e a 91 
concentração didática. No mais, observou inclusive que as informações precisam ser enviadas, 92 
preferencialmente, antes da primeira quinzena de março, afinal, serão lançadas no sistema operado 93 
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pela PROGRAD. Em seguida, passou-se à discussão de se postergar eventual discussão sobre 94 
cancelamento da oferta de algumas disciplinas em que ainda não há professores alocados, pois se 95 
aguarda a realização dos concursos e seleções em andamento ou recentemente abertos, por exemplo, 96 
as turmas de Ética, Filosofia Política e História da Filosofia Medieval. Professor Roque sugeriu que 97 
ao menos uma turma seja garantida para oferta durante o período da noite, caso não haja como abrir 98 
duas turmas, uma pela manhã e outra no período noturno. Encaminhamentos: Consultadas as 99 
plenárias, os presentes acordaram pelos ajustes apresentados e, considerando a complexidade da 100 
decisão, as plenárias decidiram postergar eventual discussão sobre cancelamento de turmas. Às 101 
dezesseis horas e vinte minutos, nada mais havendo a declarar, o professor Paulo Tadeu, coordenador 102 
do curso de Bacharelado em Filosofia, e o professor Flamarion Caldeira Ramos, coordenador do 103 
curso de Licenciatura em Filosofia, deram por encerrada a reunião, da qual eu, Leonardo Lira Lima, 104 
assistente em administração, lavrei a presente ata. 105 
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