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Ata da sessão extraordinária nº 05/2015 - CCNH – ConsCCNH 

 

Ata da quinta sessão extraordinária do Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas 1 

(ConsCCNH) da Universidade Federal do ABC (UFABC), realizada às catorze horas do dia 2 

vinte e cinco de maio de dois mil e quinze, na sala 312-3, da Universidade Federal do ABC 3 

(UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 3º andar, Bangu, Santo André. A 4 

sessão foi presidida pelo Prof. Ronei Miotto, diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas 5 

da UFABC, e contou com a presença e dos seguintes Conselheiros: a vice-diretora, Profa. Paula 6 

Homem de Mello; os representantes docentes: Eduardo Leite Borba, Lúcio Campos Costa, 7 

Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha e Tiago Rodrigues; e o representante técnico-8 

administrativo Leonardo Lima Lira. Convidados: os professores Flamarion Caldeira Ramos, 9 

Luiz Fernando Barrére Martin, Paulo, Patrícia Del Nero Velasco e Marinê, dos cursos de 10 

Bacharelado e Licenciatura em Filosofia. Não votantes: Renato Correa e Priscila Moura Arakaki, 11 

secretários do ConsCCNH. Ausentes: Os conselheiros a seguir tiveram ausência justificada: 12 

representantes docentes Celio Adrega de Moura Júnior, por afastamento para pós-doutoramento; 13 

Janaína de Souza Garcia e Maurício Domingues Coutinho Neto, por afastamento para congresso, 14 

Renata Simões e Wagner Alves Carvalho, para ministrar aula da graduação no período. Havendo 15 

quórum legal, às catorze horas e cinquenta e oito minutos o presidente declarou aberta a sessão. 16 

Ordem do Dia: 1. Mestrado Profissional em Filosofia – O relator, professor Eduardo Borba, 17 

expôs seu relato e destacou a demanda reprimida para um mestrado profissional nesta área, tanto 18 

no âmbito regional quanto nacional. Pontuou não se tratar de um curso que será criado pela 19 

UFABC, mas um para o qual a universidade fora convidada a ser um dos polos regionais. 20 

Observou também que o curso já fora analisado e discutido em varias instancias, tendo sido 21 

aprovado pela Comissão de Pós Graduação e estando atualmente na pauta do ConsEPE e 22 

Conselho Universitário, que aguardam o parecer do conselho do CCNH. Quanto ao ônus do 23 

curso, que seria o aumento de 5% da carga didática docente, apontou que as contratações em 24 

andamento para a área de Filosofia tendem a reduzir este impacto. Pontuou também a aprovação 25 

deste mestrado pelos cursos de bacharelado e de licenciatura em filosofia, o que indica terem 26 

concordado em assumir este ônus da carga didática. Os professores convidados, Luis Fernando, 27 

Patrícia e Marinê, destacaram a importância do curso como ponte entre a academia e o ensino 28 

médio, acrescentaram informações favoráveis sobre o acompanhamento do curso pela CAPES e 29 

destacaram a imagem positiva da UFABC entre as instituições envolvidas. Prof. Ronei pontuou 30 

que, sendo aprovado, este será o segundo Mestrado Profissionalizante em Rede do Centro de 31 

Ciências Naturais e Humanas. Em regime de votação, o relato do professor Eduardo foi 32 

aprovado por 4 votos, com 1 abstenção (do próprio relator). Prof. Ronei informou que o relato 33 

será encaminhado à Secretaria Geral para encaminhamento aos Conselhos. Às dezesseis horas, o 34 

presidente deu por encerrada a sessão, da qual eu, Priscila Moura Arakaki, secretária do 35 

ConsCCNH, lavrei a presente ata. 36 
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