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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Ata da 8ª Reunião Conjunta das Plenárias do Bacharelado e Licenciatura em Filosofia, realizada
às quatorze horas, do dia dezenove de novembro de dois mil e quinze, na sala S104-Bloco Alfa I,
Universidade Federal do ABC, São Bernardo do Campo. A reunião foi presidida pelos
Coordenadores dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia, Prof. Paulo Tadeu da
Silva e Profa. Marinê de Souza Pereira, e contou com a presença do Vice Coordenador do
Bacharelado, Prof. Luiz Fernando Barrére Martin e dos representantes docentes: Prof. André
Luis La Salvia, Profa. Anastasia Guidi Itokazu, Prof. Anderson Araújo, Prof. Bruno Nadai, Prof.
Flamarion Caldeira Ramos, Profa. Katya Aurani, Prof. Lorenzo Baravalle, Prof. Luca Jean
Pitteloud, Prof. Matteo Raschietti, Profa. Patrícia Del Nero Velasco, Profa. Paula Priscila Braga,
Prof. Paulo Jonas de Lima Piva, Prof. Renato Kinouchi, Prof. Roque da Costa Caiero, Profa.
Suze de Oliveira Piza, Prof. Silvio Ricardo Gomes Carneiro e Prof. Willian Steinle. Estiveram
presentes os alunos: Paulo Henrique Carquejeiro, Jamile Gomes, Vinicius Ramos Pires, Kleber
Silva Bernardo, Ivan Moratori, Luiza de Freitas Nunes e Leandro Alves. Esteve presente a
assistente em administração Natasha Ramos Morare, para oferecer apoio administrativo à
reunião. Informes: 1. Eleições para coordenações dos cursos: o Prof. Luiz Fernando informou
aos presentes que foi divulgada a ata que homologou o resultado das eleições para as
coordenações dos cursos, bem como apresentou a nova composição das coordenações da
Licenciatura em Filosofia e do Bacharelado em Filosofia. Por fim ressaltou que não houve
inscritos para representantes discentes. Ordem do dia: 1. Aprovação de atas: ata da terceira
reunião conjunta das Plenárias do Bacharelado em Filosofia e Licenciatura em Filosofia,
realizada em 23 de abril de 2015, aprovada por unanimidade. Ata da quarta reunião conjunta das
Plenárias do Bacharelado em Filosofia e Licenciatura em Filosofia, realizada em 8 de junho de
2015, aprovada por unanimidade. Ata da quinta reunião conjunta das Plenárias do Bacharelado
em Filosofia e Licenciatura em Filosofia, realizada em 6 de julho de 2015, aprovada por
unanimidade. Ata da sexta reunião conjunta das Plenárias do Bacharelado em Filosofia e
Licenciatura em Filosofia, realizada em 21 de setembro de 2015, aprovada por unanimidade. Ata
da sétima reunião conjunta das Plenárias do Bacharelado em Filosofia e Licenciatura em
Filosofia, realizada em 22 de outubro de 2015, aprovada por unanimidade. 2. Alocação ajustada
de 2016: Prof. Paulo apresentou aos presentes os fatos e as razões que resultaram na alocação
final sugerida para 2016, ressaltando que buscou equacionar o número de créditos que cada
docente ministrará. O Prof. Paulo informou que não há mais possibilidade de mudanças na
alocação no primeiro quadrimestre, uma vez que a matrícula já foi concluída. Outros fatos
apontados pelo Prof. Paulo foram as complicações encontradas na alocação proposta. Os
problemas foram apresentados aos presentes e estes debateram e apresentaram possíveis
soluções. Após debate, Prof. Paulo sugeriu que a alocação do primeiro quadrimestre fosse
mantida, porém a do segundo e do terceiro fossem revistas. O Prof. Paulo, Anderson, Roque e
Willian apresentaram sugestões de modificações nas alocações e estas foram debatidas,
colocando em destaque o fato de as disciplinas obrigatórias serem prioridade. Após debates, os
presentes votaram e concluíram, por maioria de votos, que as disciplinas a serem ofertadas
devem ser mantidas e atribuídas aos docentes que já estejam em exercício. Em nova votação, os
presentes concluíram, por maioria de votos, que a as duas turmas da disciplina de “Filosofia da
Linguagem” devem ser divididas entre os professores Anderson e Willian e o Prof. Roque
assumirá a disciplina de “Bases Epistemológicas da Ciência Moderna” no segundo quadrimestre.
Por fim, o Prof. Paulo esclareceu que no decorrer de 2016 será encaminhada à Pró-reitoria de
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Graduação (PROGRAD) um novo planejamento que contemplará disciplinas de opção limitada
para o segundo ou terceiro quadrimestre, tão logo se tenha a aprovação e contratação de docentes
para a área e que, assim, possam contemplar as disciplinas que poderão ser deixadas por outros
docentes. Desta forma, ficou aprovada a alocação didática referente ao ano de 2016. 3.
Solicitação de redistribuição de Carlos Eduardo Ribeiro: o Prof. Luiz Fernando apresentou
aos presentes o trâmite a ser seguido quanto às solicitações de redistribuição, bem como
esclareceu que, no presente caso, referente ao Prof. Carlos Eduardo Ribeiro, foram cumpridos
todos os requisitos até o momento. O Prof. Luiz Fernando informou aos presentes que os
membros da pós-graduação em Filosofia foram favoráveis a esta redistribuição, sendo esta
também aceita pelas coordenações do Bacharelado em Filosofia e da Licenciatura em Filosofia,
faltando apenas a aprovação pela presente plenária para que a redistribuição seja oficialmente
aceita. O Prof. Luiz Fernando apresentou aos demais membros da plenária a solicitação do Prof.
Carlos Eduardo Ribeiro, bem como indicou as principais contribuições acadêmicas do docente.
Após debates, os presentes concluíram, por maioria de votos, pela aprovação da redistribuição de
Carlos Eduardo Ribeiro. 4. Definição de vaga para concurso: o Prof. Paulo informou aos
presentes que dentre as 37 vagas de docentes que o curso da Filosofia possui, há uma vaga em
aberto, a qual não foi destinada a uma subárea específica. Neste sentido, o Prof. Paulo sugeriu
aos membros da plenária que debatessem a respeito da destinação desta vaga, ressaltando a
necessidade de serem observadas as prioridades de ambos os cursos, Licenciatura em Filosofia e
Bacharelado em Filosofia. Após debates, os docentes concluíram, por unanimidade, que a vaga
deverá ser destinada a um concurso em Filosofia Contemporânea, com ênfase em questões de
identidade de gênero e étnico raciais, contemplando esta ênfase nos temas e na bibliografia.
Além de determinar a subárea da vaga, os presentes definiram, por unanimidade, que o edital de
seleção deverá conter, se possível, a preferência por candidatos negros. Além disso, a
bibliografia deve contemplar autores diversos que tratem de assuntos relacionados ao ensino.
Para a elaboração deste edital, o grupo responsável será composto pela Profa. Suze, Prof. Silvio,
Prof. Matteo e Prof. Daniel. Ainda quanto à definição de vaga, a Profa. Marinê apontou que o
curso contém uma questão de demanda na área de estética, de modo que este assunto deve ser
pensado, se novas vagas forem destinadas para a Filosofia. Nada mais havendo a declarar, às
dezessete horas e dez minutos o Coordenador do Bacharelado em Filosofia, Prof. Paulo Tadeu da
Silva deu por encerrada a reunião, da qual eu, Natasha Ramos Morare, lavrei a presente ata.
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