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Sessão Ordinária de 09 de maio de 2016. 
 
 
Expediente: Indicação de composição de banca para concursos de professor adjunto 
– Área: Filosofia / Subáreas: Fenomenologia (edital 203/2015), Filosofia 
Contemporânea (edital 204/2015) e Lógica e Filosofia da Lógica (edital 205/2015) 
 
Relator: Renato Kinouchi 
 
Contexto e Histórico: 
O presente relato refere-se às bancas supramencionadas, as quais foram objeto de 
discussão de subgrupos de especialistas em cada uma das áreas, e posteriormente 
analisadas pela plenária conjunta do bacharelado e da Licenciatura em Filosofia. 
 
Transcrevo abaixo os critérios das indicações que me foram repassados vindos da 
coordenação: 
 
“Para a banca de Lógica e Filosofia da Lógica a justificativa é a seguinte: A ordem de 
prioridade de nomes foi estabelecida e aprovada na plenária dos cursos de 
Bacharelado em Filosofia e Licenciatura em Filosofia, tendo em vista a proximidade 
geográfica das universidades dos professores indicados e a UFABC, em conformidade 
com as atuais restrições orçamentárias da universidade. Além disso, todos os nomes  
indicados atuam de modo relevante na subárea do concurso, conforme demonstram 
seus currículos”  
 
“Para a banca de Filosofia Contemporânea a justificativa é a seguinte: 1. Presidente 
indicado pela senioridade, larga experiência em bancas de concursos, além de 
dezenas de orientações de doutorado e mestrado. 2. O concurso abrange duas 
vertentes (questões de raça e gênero), de modo que é importante manter a simetria na 
composição da banca, havendo membros que tenham experiência em cada uma 
destas. Caso haja necessidade de acionar suplentes, pede-se consultar a área 
demandante.” 
 
Para a banca de Fenomenologia, “a ordem dos nomes sugeridos para a banca foi 
resultado de ampla discussão em plenária conjunta dos cursos de Bacharelado em 
Filosofia e Licenciatura em Filosofia, realizada em 29/04/16. Tendo em vista o tempo 
disponível entre a aprovação dos nomes pelas plenárias e o envio do formulário para a 
secretaria do CCNH, optamos por fazer uma lista com vários nomes. Nem todos os 
membros foram contatados ou enviaram resposta aceitando o convite para participar 
da banca. Desse modo, poderá haver alguma alteração com respeito aos titulares. 
Contudo, sugere-se que a ordem seja seguida, no que diz respeito aos membros 
externos” 
 
Avaliação: 
Não sugiro destaques por acreditar que as decisões foram tomadas de maneira 
acertada, ouvindo-se todos os docentes especialistas concernidos e também o pleno 
do corpo docente. 
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Conclusão: 

O relator é favorável à aprovação das bancas sugeridas nos formulários 
encaminhados. 

 


