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Ata da 6ª Reunião da Plenária do Bacharelado em Filosofia, realizada às quatorze horas e quinze minutos,
no dia vinte e sete de outubro de dois mil e dezesseis, na sala S103-Bloco Alfa II, Universidade Federal
do ABC, São Bernardo do Campo. A reunião foi presidida pelo Coordenador do Curso do Bacharelado
em Filosofia, Prof. Bruno Nadai, pelo vice-coordenador Victor Ximenes Marques, e pela Coordenadora
do Curso de Licenciatura em Filosofia, Profa. Marília Mello Pisani, e contou com a presença dos
representantes docentes: Prof. Alexander de Freitas, Profa. Anastasia Guidi Itokazu, Prof. Carlos Eduardo
Ribeiro, Prof. Eduardo Nasser, Prof. Flamarion Caldeira Ramos, Profa. Katya Margareth Aurani, Prof.
Lorenzo Baravalle, Prof. Luca Jean Pitteloud, Prof. Luiz Fernando Barrére Martin, Profa. Marinê de
Souza Pereira, Profa. Nathalie de Almeida Bressiani, Profa. Patrícia Del Nero Velasco, Profa. Paula
Priscila Braga, Prof. Paulo Jonas de Lima Piva, Prof. Paulo Tadeu da Silva, Profa. Suze de Oliveira Piza e
Prof. Willian José Steinle. Justificaram ausência os representantes: Prof. André Luis La Salvia, Profa.
Cristiane Negreiros Abbud Ayoub, Prof. Daniel Pansarelli e Prof. Silvio Ricardo Gomes Carneiro, bem
como o técnico-administrativo Renato Corrêa. Estiveram presentes os alunos Pedro Casaletti Farhat, Ivan
Moratori e Tatiana Estrela. Esteve presente a assistente em administração, Natasha Ramos Morare para
oferecer apoio administrativo à reunião. Informes: 1. Novo docente da Filosofia: a Profa. Marília deu
boas vindas ao prof. Eduardo Nasser. 2. Mudança de coordenador e vice-coordenador: a Profa. Marília
agradeceu aos coordenadores que finalizaram sua gestão em 22 de outubro de 2016 pelo ótimo trabalho e
deu boas vindas aos novos coordenadores do Bacharelado em Filosofia. Com a palavra, o Prof. Bruno
agradeceu a antiga gestão, bem como pelo apoio que vem sido prestado neste período introdutório. O
Prof. Vitor reiterou o agradecimento, bem como apresentou sinteticamente o ideal da nova gestão iniciada em 24 de outubro de 2016. 3. Reunião informal com os alunos: o Prof. Bruno e o Prof. Vitor
informaram que pretendem gerir o curso com um canal aberto aos alunos e os convidaram para a
realização de uma conversa informal. 4. Grupo de Trabalho do Projeto Pedagógico (GT do PPC) do
Bacharelado em Filosofia: o Prof. Lorenzo informou que o GT do PPC do Bacharelado se reuniu na
última semana e que foram reiniciados os trabalhos práticos com o objetivo de apresentar em 2017 uma
proposta de mudança mais concreta, apontando que trabalharão, principalmente, sobre eixos temáticos. O
Prof. Lorenzo convidou a todos que participem dos encontros agendados e informou os objetivos das
mudanças a serem propostas. Os docentes contestaram a pauta da presente reunião, uma vez que a data
havia sido acordada para a discussão do PPC do curso. Esperava-se a apresentação das respostas às
perguntas sobre o perfil do curso e, primordialmente, sobre a viabilidade da proposta do projeto por eixos
(com os cálculos de oferta de disciplinas de opção limitada e a respectiva alocação didática). Os docentes
solicitaram o agendamento de uma reunião plenária com o PPC do Bacharelado em Filosofia como item
exclusivo de pauta. 5. Assembleias da Associação Docente: O Prof. Victor passou aos docentes algumas
preocupações com relação ao planejamento orçamentário apresentado para a UFABC a partir de 2017,
informando as razões e as atividades da paralisação que aconteceu na segunda-feira, 24 de outubro de
2016. 6. Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (ANPOF): o Prof. Bruno informou que
houve duas chapas disputando a diretoria da ANPOF e apontou os vencedores, bem como as propostas da
gestão que iniciará. 7. Plano de ensino das disciplinas: o Prof. Bruno informou que está sendo
demandada dos cursos da UFABC a apresentação de planos de ensino das disciplinas. Informou que
posteriormente os docentes serão contatados para que este ponto seja encaminhado. A Profa. Marília
informou que esta solicitação está de acordo com uma normatização do Ministério de Educação. 8.
Concurso de “Filosofia Contemporânea”: a Profa. Marília informou aos presentes o resultado do
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concurso. 9. Conselho Universitário (ConsUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
(ConsEPE): a aluna Tatiana informou a importância dos conselhos da universidade, bem como da
participação dos docentes na eleição que está em aberto para os novos representantes. 10. Aula inaugural
da Filosofia: o Prof. Flamarion informou que a aula será ministrada pelo Prof. Renato Nogueira (UFRRJ)
no dia 10 de novembro, tendo como tema a crítica da razão negra e a introdução à filosofia africana na
antiguidade. 11. Carta de posicionamento: o Prof. Luiz Fernando apontou que seria interessante que o
curso elaborasse uma carta apresentando o posicionamento do curso com relação aos acontecimentos
sociais/políticos. Os presentes se posicionaram, debateram o tema e o Prof. Bruno propôs que formassem
uma comissão para a elaboração do documento para apresentá-lo em próxima reunião plenária. O item foi
incluído na ordem do dia. Ordem do dia 1. Aprovação da ata da 5ª reunião ordinária de 2016:
aprovada por maioria de votos, com 10 abstenções. 2. Disciplinas de opção limitada do BCT, conforme
solicitação do Prof. Pedro Mercadante e Prof. Marcelo Pires: o Prof. Bruno informou que o Núcleo
Docente Estruturante do Bacharelado em Ciência e Tecnologia sugeriu que fossem ofertadas mais
disciplinas das ciências humanas na grade do bacharelado interdisciplinar. Neste sentido foram solicitados
aos cursos que sugerissem disciplinas de opção limitada para comporem Bacharelados Interdisciplinares.
O Prof. Paulo apresentou informações complementares acerca desta necessidade, salientando que a
solicitação feita pelos Bacharelados Interdisciplinares está relacionada com uma normativa sobre a
revisão do conjunto de disciplinas de opção limitada desses cursos. Nesse sentido, o conjunto das
disciplinas de opção limitada não será composto apenas pelas disciplinas obrigatórias dos cursos pós-BI,
mas por um conjunto estabelecido pelo NDE de cada BI após consulta aos cursos específicos. A Profa.
Paula, a Profa. Anastasia e o Prof. Lorenzo se voluntariaram para estudar e propor as indicações. Por fim,
o Prof. Paulo informou que deve ser considerada na oferta de disciplinas a quantidade de alunos por
turma e o número de turmas por campus, tendo em vista a melhor previsão possível dessa oferta no
processo de alocação. 3. Discussão sobre a participação da Filosofia na alocação de PD e PCH,
disciplinas do BCH, conforme e-mail do Prof. Ramón: a Profa. Marília informou que o Prof. Ramón
apresentou uma proposta para que a Filosofia assumisse duas turmas de “Projeto Dirigido”, bem como
turmas de “Práticas em Ciências e Humanidades”. A Profa. esclareceu quais os temas abordados pelas
disciplinas, de modo que os presentes debateram as propostas das ementas, bem como a viabilidade em
assumirem tal compromisso. O Prof. Paulo prestou alguns esclarecimentos com relação à solicitação do
Ramón, bem como com relação à pactuação, o número de docentes do curso, a distribuição de créditos e a
alocação didática de 2017. Após debate entre os presentes, foi definido que será verificada a contribuição
que o curso está prestando ao Bacharelado em Ciências e Humanidades para verificar se negarão esta
demanda ou se assumirão alguma das turmas. 4. Demanda reprimida de “Pensamento Crítico” no
segundo quadrimestre: a Profa. Marília informou a demanda e questionou os docentes com relação às
propostas para resolver a questão. Os docentes verificarão quais as disciplinas e a quantidade de demanda
reprimida do curso para pensarem em propostas, principalmente considerando novos docentes que
entrarão em exercício em 2017. 5. Aprovação da subárea “Ética e conhecimento”, conforme
indicação do ConsCCNH: o Prof. Bruno introduziu o tema, apontando que o Conselho do CCNH
solicitou que o edital do concurso para “Ética e Conhecimento” retornasse à plenária para análise, uma
vez que o conselheiro Renato Kinouchi, em sua relatoria, inclui um tema em um dos pontos do referido
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edital. Os docentes debateram e concluíram que sua montagem ocorreu de maneira consensual e formal
entre os docentes do curso. Alguns dos pontos foram debatidos, principalmente a questão da
representação docente da Filosofia junto aos conselhos da UFABC. Os presentes salientaram a
importância de que as decisões tomadas em plenária sejam preservadas ao serem encaminhadas e
relatadas nos conselhos superiores, independentemente da posição pessoal dos conselheiros. Em votação,
por unanimidade, os presentes determinaram que o edital seja encaminhado ao Conselho do CCNH nos
mesmos termos em que havia sido anteriormente enviado. 6. Carta de posicionamento: conforme item
onze dos informes, em votação, por maioria dos votos – com três abstenções e dois contrários – os
docentes definiram que redigirão a carta e esta será assinada em nome da plenária do curso. Nada mais
havendo a declarar, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, o Coordenador do Bacharelado em
Filosofia, Bruno Nadai, deu por encerrada a reunião, da qual eu, Natasha Ramos Morare, lavrei a presente
ata.

Bruno Nadai
Coordenador do Bacharelado em Filosofia

Natasha Ramos Morare
Assistente em Administração do CCNH
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