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Sessão Ordinária de 14 de março de 2016. 
 
 
Expediente: Expansão de 01 vaga para o concurso de professor adjunto, área 
Filosofia, subárea Ética. 
 
Relator: Renato Rodrigues Kinouchi 
 
Contexto e Histórico: 
Trata-se de concurso recente cujo resultado foi empate entre o primeiro e o segundo 
colocados aprovados. Em razão disso, foi cumprido o critério de desempate previsto 
em edital a favor da profa. Nathalie Bressiani. Não obstante, a banca recomendou 
fortemente a contratação do prof. Paulo Piva, que atualmente é professor visitante do 
CCNH. Transcrevo a seguir outras razões aduzidas pela coordenação do curso, com 
apoio da plenária, a favor da contratação. 
 

 O Prof. Paulo Jonas de Lima Piva é atualmente professor visitante da área de 

Filosofia. Sua atuação na UFABC teve início no segundo quadrimestre de 2015. 

O professor tem ministrado disciplinas no Bacharelado em Filosofia e no 

BC&H. O que demonstra seu envolvimento tanto com um curso específico do 

CCNH, quanto com um de nossos BIs. 

 

 A sub-área de Ética conta hoje com apenas um docente, o Prof. Flamarion 

Caldeira Ramos. Saliento que a área de Ética é responsável por disciplinas 

obrigatórias do Bacharelado em Filosofia, da Licenciatura em Filosofia e do 

Bacharelado em Ciências e Humanidades. Nesse sentido, esta sub-área carece 

de um maior número de docentes, o que justifica a contratação de mais docentes 

nessa sub-área. 

 

 O Prof. Paulo Jonas de Lima Piva solicitou recentemente o seu credenciamento 

no Mestrado em Filosofia, que será avaliado em breve por esse programa de 

pós-graduação, o que demonstra seu interesse em contribuir com o 

fortalecimento desse programa de pós-graduação. 
 
 
O presente relator adenda que, de fato, o Prof. Piva tem se mostrado muito 
compromissado com as atividades do curso: por exemplo, interessou-se de imediato 
por lecionar aulas de BECM em Santo André, sem restrições a horários, dias de 
semana. A impressão que passa é a de um profissional competente e colaborativo.  
 
Avaliação: 
Minha avaliação é a de que a contratação será muito boa para o CCNH. Com efeito, 
em termos de currículo e desempenho no concurso, está no mesmo nível da primeira 
colocada, mas foi desfavorecido no critério de desempate. 
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Conclusão: 
O meu parecer é favorável à contratação. 


