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Sessão ordinária - 09 de fevereiro de 2015 

 

Expediente: Título de professor emérito ao Prof. Luis Alberto Peluso  

Relator: Ronei Miotto 

 

Contexto e Histórico 

 

O Professor Luis Alberto Peluso é Bacharel e Licenciado em em Filosofia pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo em 1967, Mestre em Filosofia da Ciência pela Fundação 
Escola de Sociologia e Política de São Paulo, 1978,  Doutor em Filosofia pela University of 
London, 1987, e possui estágios de Pós-Doutoramento na University of London e University of  
Cambridge, no Reino Unido, e na Universidade de Santiago de Compostela na Espanha. Sua 
pesquisa, já resultou em 7 livros e uma diversidade de outras publicações, centrou-se  nas 
áreas de Filosofia da Ciência, especialmente na a escola do racionalismo crítico, com 
especial referência ao pensamento de Karl R. Popper e em Ética, com ênfase no Utilitarismo 
Anglo Americano Clássico, atuando principalmente nos seguintes temas: epistemologia, Karl 
R. Popper, ética, utilitarismo clássico, Jeremy Bentham. O Prof. Peluso ingressou na UFABC 
em 2006, aprovado no primeiro concurso público para docentes e em 2010 tornou-se 
Professor Titular em Ética e Filosofia Política. Durante toda sua trajetória na UFABC, teve 
destacado papel na consolidação da Área de Humanidades, participando ativamente da 
criação e consolidação do Bacharelado e da Licenciatura em Filosofia e da concepção e 
implantação do Bacharelado em Ciências e Humanidades, iniciativa inédita abraçada por 
outras Instituições Federais. Esse papel de liderança acadêmica ficou patente nas 
declarações públicas espontâneas de diversos colegas quando de seu e-mail de despedida, 
dentre as quais o do Coordenador do BC&H, Professor Arílson: 
 

… Por outro lado, não é nada bom para nós sabermos que você não 
partilhará mais conosco o cotidiano desta universidade que ajudou a criar. 
Algumas vezes não concordamos em uma ou outra coisa, mas em todos os 
momentos fui testemunha de seu empenho, compromisso, honestidade 
intelectual e, uma das coisas que mais me admira, sua maneira serena e 
ponderada de reagir às divergências. Uma combinação rara e que, no 
entanto, deveria ser a regra no ambiente acadêmico, deveria ser a 
essência do espírito científico e universitário, algo que você sempre 
encarnou muito bem. 
  
Te desejo muita sorte. Te agradeço pelo legado que nos deixou, 
destacadamente seu papel destacado na criação do BCH. E te aviso que 
lamentavelmente (para você) não vamos deixá-lo quieto. Espero que nos 
desculpe pois, mesmo nessa sua nova condição, ainda precisaremos da 
sua contribuição e vamos importuná-lo com algum convite. …. 
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e a do Professor Sidney: 
 

…. Deixaste aqui uma grande obra, para muitos uma heresia no momento 
em que foi concebida, o Bacharelado em Ciências e Humanidades. Sem 
desmerecimento a todos que estiveram nesta empreitada (e ainda 
continuam), você foi o grande pensador do BCH. Aquele que pelas virtudes 
já assinaladas pelos colegas que me antecederam, e expressas no seu 
próprio e-mail, foi capaz de elaborar uma proposta pedagógica que 
colocasse à UFABC, em suas próprias palavras, o desafio de ser uma 
"Universidade Plena". Quiça sejamos capazes de continuar esta obra e 
quem sabe um dia, com a mesma humildade e grandeza, também nos 
despedirmos com um legado. Mas como disse o colega Arilson, que a 
"despedida" seja breve... 

 
Não se pode esquecer o empenho e dedicação do Professor Peluso para com os alunos, 
empenho reconhecido não só pelos próprios docentes, como no extrato retirado de um blog 
usado em um de seus cursos (http://teoriasdajustica-2014.blogspot.com.br/): 
 

Caro prof, a honra foi minha em ter alguem tão genial como o senhor 
ministrando uma aula. Alguém tão honesto e ético que inspira em suas 
disciplinas! Você fala por si só, não é necessário um autor clássico para se 
entender ética ou justiça, pois já se tem o senhor. 
Falo isso, pois é a conversa que se tem nos corredores da faculdade, que 
se tem entre a roda de amigos ao citar os grandes professores da UFABC. 
Muito obrigada por nós dar a experiência de conhecer você … 
 

mas também por nossos próprios colegas docentes, como pode ser visto pela mensagem do 
Prof. Kinouchi: 
 

No caso dos alunos, será um pouco triste. Realmente você é 
extremamente querido, e suas aulas farão falta, sem dúvida. 

 
Destaque-se ainda no papel do Prof. Peluso na criação e consolidação da Comissão de Ética 
da UFABC, da qual foi presidente desde sua criação, até a ocasião onde ofereceu seu nome 
para disputar as eleições como vice-reitor.   
 
 
 
Avaliação 

A UFABC prevê no Artigo 75 de seu Estatuto que  
 

A UFABC poderá atribuir títulos de Professor Emérito, Professor Honoris 
Causa e Doutor Honoris Causa, na forma a ser prescrita no Regimento 
Geral.  

 
Já o Artigo 65 do Regimento Geral estabelece que 
 

Para outorga dos títulos honoríficos observar-se-ão as seguintes 
normas: 
I - o título de Professor Emérito será concedido mediante proposta 
justificada de um dos Conselhos dos Centros e aprovada em votação 
secreta por maioria absoluta dos membros do Conselho Universitário, a 
professores pertencentes ao quadro da UFABC, que tenham prestado 
relevantes serviços à UFABC;  

 
Diante das manifestações públicas e espontâneas e do reconhecimento de seu papel no 

http://teoriasdajustica-2014.blogspot.com.br/
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fortalecimento da Área de Humanidades da UFABC, resta claro que o Professor Luís Alberto 
Peluso faz jus ao título de Professor Emérito por ter indubitavelmente se distinguido no 
exercício de sua atividade acadêmica e ter prestado relevantes serviços à ciência e à 
instituição.  

 

Conclusão 

O relator é favorável ao encaminhamento de proposta de concessão do título de Professor 
Emérito ao Professor Luís Alberto Peluso. Esse é o parecer.  

 


