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Sessão Ordinária de 07 de dezembro de 2015. 
 
 
Expediente: Solicitação de redistribuição Prof. Carlos Eduardo Ribeiro, docente da 
UNIFESP (Filosofia) 
 
Relator: Renato Kinouchi 
 
Contexto e Histórico: 
Trata-se de pedido de redistribuição do servidor Prof Carlos Eduardo Ribeiro, 
atualmente lotado na UNIFESP Diadema. O pedido tem data de 29 de setembro deste 
ano, e passou por todos os trâmites por ora exigidos. Com efeito, relativamente à 
aderência do solicitante à área de Filosofia da UFABC, o pedido foi aprovado pelas 
coordenações e plenárias conjuntas do Bacharelado e da Licenciatura, e também pela 
coordenação do mestrado em Filosofia, conforme documentação anexada ao 
processo.  
 
Além disso, cabe destacar que o solicitante prestou concurso para a UFABC na área 
de Epistemologia Contemporânea, sendo aprovado e classificado em segundo lugar. 
O presente relator esteve na banca juntamente com os professores Ivan Domingues 
(titular UFMG) e Plinio Junqueira Smith (UNIFESP – Guarulhos), e em nossa avaliação 
o candidato apresentava um bom currículo, foi bem na prova didática, todavia sua área 
de especialidade não era Epistemologia propriamente dita. Ou seja, o candidato 
conseguiu se “defender” bem em uma área que não era sua especialidade, mas havia 
outro candidato que era realmente um epistemólogo. 
 
A solicitação ora analisada, entretanto, é para a área de sua especialidade, a saber, 
Filosofia Contemporânea, uma área onde realmente há carência em nosso corpo 
docente, em razão de pedidos de exoneração de colegas que estão indo para outras 
instituições. 
    
 
Avaliação: 
Em razão do acima exposto, avalio que o solicitante é capaz de contribuir para a área, 
como atestado pelos vários pareceres anexados, e a aprovação de sua solicitação 
seria bastante conveniente para cobrir claro que demandaria abertura de novo 
concurso. Tendo em vista a oportunidade de redistribuição de um bom profissional, 
que é capaz de lecionar diversos cursos no BCH e inclusive no BCT, a avaliação é 
positiva. 
 
Conclusão: 

O parecer da relatoria, portanto, é favorável à redistribuição. 

 


