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Sessão Ordinária de 12 de maio de 2014. 
 
 
Expediente: Proposta de abertura de quatro concursos para docentes do curso de 
Bacharelado em Filosofia 
 
Relator: Flamarion Caldeira Ramos 
 
Contexto e Histórico: 
A atual situação do curso de Bacharelado em Filosofia exprime a necessidade 
emergencial de contratação de quatro docentes para quatro diferentes subáreas: são 

elas:  “Filosofia Antiga”, “Filosofia Medieval”, “Filosofia da Ciência” e “Lógica e 
Filosofia da Lógica”. 

Para a subárea “Filosofia Antiga” há a necessidade da contratação de mais um 
professor, tendo em vista que nós temos apenas um docente dessa importante 

subárea da filosofia. A ela se referem as disciplinas obrigatórias “História da Filosofia 
Antiga: Platão e o platonismo” e “História da Filosofia Antiga: Aristóteles e o 
aristotelismo”, além das disciplinas de opção limitada “História da Filosofia da 
Antiguidade Tardia” e “Temas da Filosofia Antiga”. 
Para a subárea “Filosofia Medieval” também há a necessidade da contratação de mais 
um professor, tendo em vista que nós temos apenas um docente dessa importante 

subárea da filosofia. A ela se refere a disciplina obrigatória “História da Filosofia 
Medieval: Patrística e Escolástica”, além das disciplinas de opção limitada “História 
da Filosofia Medieval: Escolas Franciscanas e Nominalismo” e “Temas da Filosofia 
Medieval”. 

Para a subárea “Filosofia da Ciência” há a necessidade da contratação de mais um 

professor, tendo em vista o fato de que perdemos no último ano um docente dessa 
importante subárea da filosofia, a saber, o prof. Dr. Valter A. Bezerra que foi para a 
Universidade de São Paulo. A essa subárea se referem as disciplinas obrigatórias 

“Filosofia da Ciência: em torno à concepção ortodoxa” e “Filosofia da Ciência: o 
debate Popper-Kuhn e seus desdobramentos”, entre outras além das disciplinas 
de opção limitada “História e Filosofia da Ciência” e “Filosofia da Ciência Pós-
kuhniana”, entre outras. 

Para a subárea “Lógica e Filosofia da Lógica” há a necessidade da contratação de 

mais um professor, tendo em vista o fato de que a professora Juliana Bueno foi para a 
Universidade Estadual de Campinas. A essa subárea se referem as disciplinas 

obrigatórias “Lógica Básica ” e “Filosofia da Lógica” entre outras além das 
disciplinas de opção limitada “Temas de Lógica” e “Fundamentos da Lógica 
Modal”, entre outras. 
 
Além disso, ressalte-se que todos esses docentes contribuirão substancialmente 
com as disciplinas dos Bacharelados Interdisciplinares que estão a cargo da 
filosofia como “Bases Epistemológicas da Ciência Moderna”, “Nascimento e 
Desenvolvimento da Ciência Moderna”, “Temas e Problemas em Filosofia”, 
“Pensamento Crítico”, “Teorias da Justiça”, entre outras. A alocação para essas e 
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outras disciplinas tem sido problemática devido ao número reduzido de 
professores. 
 
 
Avaliação: 
Solicita-se a aprovação da presente proposta. 
 
 
Conclusão: 

Parecer favorável 

 


