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Ata da 5ª Reunião da Plenária do Bacharelado em Filosofia, realizada às quinze horas e dez 1 

minutos, no dia três de outubro de dois mil e dezesseis, na sala S105-Bloco Alfa I, Universidade 2 

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

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

Licenciatura em Filosofia, Profa. Marília Mello Pisani, e contou com a presença dos 5 

representantes docentes: Prof. André Luis La Salvia, Profa. Cristiane Negreiros Abbud Ayoub, 6 

Prof. Flamarion Caldeira Ramos, Prof. Lorenzo Baravalle, Profa. Luciana Zaterka, Profa. Maria 7 

Cecília Leonel Gomes dos Reis, Profa. Marinê de Souza Pereira, Prof. Matteo Raschietti, Profa. 8 

Paula Priscila Braga, Prof. Renato Rodrigues Kinouchi, Prof. Roque da Costa Caiero, Prof. 9 

Silvio Ricardo Gomes Carneiro, Carlos Eduardo Ribeiro, Profa. Nathalie de Almeida Bressiani. 10 

Esteve presente a assistente em administração, Natasha Ramos Morare para oferecer apoio 11 

administrativo à reunião. Informes: Lançamento de conceitos: o Prof. Paulo informou aos 12 

presentes, conforme orientação recebida pela Comissão de Graduação, a importância do 13 

lançamento dos conceitos dentro do prazo e forma estipulados pela PROGRAD. Projeto 14 

Pedagógico (PPC) da Licenciatura em Filosofia: a Profa. Marília informou que a Pró-reitoria 15 

de Graduação (PROGRAD) solicitou que fosse suspensa a tramitação do PPC da Licenciatura 16 

em Filosofia até a aprovação do Projeto das Licenciaturas Interdisciplinares nas instâncias 17 

competentes. Neste sentido, a professora informou que o curso seguirá a orientação. Evento: o 18 

Prof. Silvio informou que, no dia 07 de novembro, o Prof. Juvenal Salvian estará na UFABC 19 

com o tema “Filosofia e seu público” e convidou a todos. Ordem do dia: Aprovação da ata da 20 

3ª plenária extraordinária: ata da reunião realizada em 19 de setembro de 2016 aprovada com 21 

quatro abstenções. Aprovação da ata nº 4 de 2014: ata da reunião conjunta das plenárias do 22 

Bacharelado e da Licenciatura em Filosofia, realizada em 02 de julho de 2014, aprovada com 23 

quatro abstenções. Definição de subáreas de concurso do Edital 218/2016: A Profa. Marília 24 

iniciou a discussão solicitando que os presentes que analisaram o assunto se inscrevessem, em 25 

ordem adequada, para apresentar seus diagnósticos e sugestões. Os presentes se inscreveram e 26 

apresentaram, um a um, seus diagnósticos com relação às subáreas de concurso, indicando suas 27 

preocupações e apresentando as necessidades entendidas como prioritárias. Findas as discussões, 28 

os professores passaram a indicar sugestões de encaminhamentos: o Prof. Flamarion sugeriu que 29 

os fossem extraídos os pontos principais dos diagnósticos e verificadas as possibilidades de 30 

votação para definição das vagas por subáreas. A Profa. Luciana propôs que a vaga direcionada 31 

para a licenciatura tornasse possível uma interface do docente com o Bacharelado, a segunda 32 

vaga fosse para Metafísica Geral e a terceira para Ética e Conhecimento. O Prof. Lorenzo propôs 33 

que uma vaga fosse para a licenciatura com ênfase em estética, e reiterou a fala da Profa. 34 

Luciana com relação a segunda e terceira vagas. O Prof. Silvio propôs que uma vaga fosse para a 35 

licenciatura com ênfase em ensino e que as duas vagas que fossem para o bacharelado tivessem 36 

pontos de interlocução com a área de ensino. A Profa. Marinê propôs que uma vaga fosse para a 37 

licenciatura e que uma das outras fosse direcionada para a Estética. O Prof. Flamarion propôs 38 

que uma vaga fosse para Arte e Ensino, a segunda para Filosofia Brasileira e a terceira para 39 

Filosofia da Mente. A Profa. Marília computou todas as propostas e as colocou nas seguintes 40 

áreas/disciplinas em votação: “Ética e Conhecimento”, “Metafísica”, “Estética”, “Filosofia 41 

brasileira”, “Filosofia da Mente”, “Arte e Educação”, Licenciatura (Filosofia e Ensino) e 42 

“Filosofia e Literatura”. Em votação, os presentes, por maioria de votos, definiram que a 43 

primeira vaga irá para a Licenciatura (“Filosofia e Ensino”), a segunda vaga para “Metafísica” e 44 
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a terceira vaga para “Ética e Conhecimento”. Por fim, foi definido que o grupo responsável por 45 

elaborar o edital da Licenciatura (“Filosofia e Ensino”) será composto por Silvio, André e Suze, 46 

o de “Metafísica” será composto por Luciana, Lorenzo e Carlos Eduardo e o de “Ética e 47 

conhecimento” será composto por Nathalie, Lorenzo, Renato e Flamarion. O Prof. Paulo 48 

esclareceu os prazos e as necessidades formais na elaboração dos editais e seus 49 

encaminhamentos. Nada mais havendo a declarar, às dezessete horas e trinta e cinco minutos, o 50 

Coordenador do Bacharelado em Filosofia, Paulo Tadeu da Silva, deu por encerrada a reunião, 51 

da qual eu, Natasha Ramos Morare, lavrei a presente ata. 52 
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