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Ata da 1ª Reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE) da Licenciatura em Filosofia realizada
às quatorze horas e vinte minutos do dia vinte e quatro de março de dois mil e dezesseis na sala
S104 do Bloco Alfa I em São Bernardo do Campo na Universidade Federal do ABC. A reunião
foi presidida pela coordenadora do curso de Licenciatura em Filosofia Profa. Marília Mello
Pisani e contou com a presença dos membros Alexander de Freitas, André Luis La Salvia,
Patrícia Del Nero Velasco, Silvio Ricardo Gomes Carneiro e Suze de Oliveira Piza e dos
convidados discentes Bruno Reikdal Lima, Patrícia de Paiva Gonçalves e Jamile Queiroz
Gomes. Estiveram presentes a estagiária Anna Carla Fabris Ernandes e a servidora Natasha
Ramos Morare para oferecer apoio administrativo. Ordem do dia: 1. Nomeação de presidente
do NDE da Licenciatura em Filosofia: a professora Marília foi indicada pelos presentes como
presidente do NDE. Em votação, a nomeação foi aprovada por unanimidade. Expediente: 1.
Revisão do Projeto Pedagógico do Curso – disciplinas de opção limitada: Revisão do
Projeto Pedagógico – disciplinas de opção limitada: a professora Patrícia introduziu aos
presentes, item a item, as propostas de revisão no projeto, abrindo para discussão e
apontamentos. A discussão principal ocorreu no contorno das disciplinas limitadas do projeto,
visando refletir quais seriam mantidas, alteradas, retiradas e incluídas. O professor Silvio
apresentou uma proposta através da divisão das disciplinas em eixos que organizassem as
temáticas em torno da Filosofia, do Ensino e da Educação. A partir da proposta apresentada, os
presentes realizaram apontamentos e reflexões sobre a utilização dos eixos para uma melhora na
circulação do oferecimento das disciplinas. Debatido o tema, houve concordância dentre os
presentes em realizar uma proposta com base em três eixos de temáticos comuns. Neste sentido,
os presentes passaram a debater as possibilidades de alocação didática. O professor Alexander
levantou a problemática da quantidade de docentes em relação à quantidade de disciplinas
propostas, de modo que os docentes presentes passaram a refletir a respeito e repensar as
possibilidades. A professora Suze sugeriu que os eixos fossem estabelecidos como princípios
pedagógicos, apenas como diretrizes para o curso. Os presentes concluíram que a organização
por eixos dificultaria a alocação didática e a oferta com certa regularidade das disciplinas
limitadas. Superada a discussão acerca dos eixos, os docentes passaram à definição de disciplinas
e suas inserções neles. Devido à complexidade alcançada pelas discussões, foi definido que todos
os pontos trazidos serão debatidos pelo Grupo de Trabalho “Organização do Trabalho
Pedagógico para a Licenciatura em Filosofia”, de modo que quando alcançarem conclusões será
convocada uma reunião do NDE. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e quinze
minutos a presidente do NDE de Licenciatura em Filosofia, Profa. Marília Mello Pisani, deu por
encerrada a reunião, da qual Natasha Ramos Morare lavrou a presente ata.
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