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ATA  DA  CONTINUAÇÃO  DA  DÉCIMA  PRIMEIRA  SESSÃO
ORDINÁRIA DE 2010  DO CONSELHO DO CCNH – CENTRO DE
CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS DA UFABC, REALIZADA NO
DIA NOVE DE DEZEMBRO.  

Aos  nove  dias  do  mês  de  dezembro  de  2010,  na  sala  S303  do  bloco  A  da
Universidade Federal do ABC em Santo André, às 10:00 horas, reuniu-se em sessão o
Conselho do CCNH, tendo comparecido o presidente do Conselho Prof. Arnaldo Rodrigues
dos Santos Jr., os membros titulares Profs. Guilherme Cunha Ribeiro, Marcelo Oliveira da
Costa Pires,  Roque da Costa Caiero e Wagner Alves Carvalho, além da representante
discente  Michelle  do  Nascimento  Sales.  O  Prof.  Gustavo  Martini  Dalpian  justificou  a
ausência por ter compromissos já agendados na Reitoria, tendo sido representado pelo
seu suplente, Prof. José Antonio Souza. O Prof. André Sarto Polo justificou a ausência  por
estar afastado para participar de banca e ministrar um seminário na UFSCar - São Carlos.
O Prof. Rodrigo Cunha justificou a ausência por estar participando de reunião na PROPG.
O Prof. Maurício Domingues Coutinho Neto justificou a ausência por estar ministrando aula
e aplicando prova. A Profª Ivanise Gaubeur justificou a ausência por estar participando de
reunião  na PROPG.  O Prof.  Maximiliano  Ujevic  Tonino justificou a ausência  por  estar
ministrando aula e aplicando prova. A Profª Tatiana Lima Ferreira  justificou a ausência por
estar  ministrando  aula.  O  representante  técnico  administrativo  Elias  Ferreira  Tavares
esteve ausente, tendo sido representado pela sua suplente Ana Lúcia Crivelari. Estiveram
presentes os Profs. Valter Alnis Bezerra e Marcella  Pecora Milazzotto, além dos Profs.
Daniel Pansarelli e Paulo Tadeu da Silva. Esteve presente o secretário Renato da Silva
Correa. Esteve ausente o Prof. Jorge Tomioka. 

Informes da Direção:

O Prof. Arnaldo informa que a UFABC está recebendo os avaliados do MEC para o
reconhecimento do curso de Engenharia de Energia, e na semana seguinte ocorrerá o
processo de reconhecimento do BCT. 

Expediente:

1. Solicitação de redistribuição Prof. Hiraldo Serra – relator Prof. Guilherme Ribeiro 

O Prof. Guilherme Ribeiro relata que o interessado solicitou sua redistribuição para
a  UFABC  motivado  principalmente  por  motivos  familiares.  Indicou  que  o  grupo  de
professores da área da Biologia não considerou que possua um perfil que interesse, assim
seu parecer foi desfavorável. 

O Prof. Roque Caiero lembrou que este Conselho tem adotado a prática de não
aceitar redistribuições, exceto em casos excepcionais e em que áreas em que haja muito
interesse  e  exista  vaga  destinada.  O  Prof.  Arnaldo  indicou  que,  pelo  relato  do  Prof.
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Guilherme,  o  currículo  é abaixo  da média  dos  docentes da UFABC.   O Prof.  Arnaldo
sugeriu passar o item para ordem do dia, sendo o parecer do Prof. Guilherme aprovado por
unanimidade e a solicitação  recusada.

2. Estabelecimento de convênio UFLA / UFABC – relator Prof. Guilherme Ribeiro

O Prof. Guilherme relatou que a Profª Simone Freitas solicitou este convênio, o qual
terá o financiamento da FAPEMIG. Relata que já possui parecer favorável da PROPES.
Destacou os principais pontos do convênio, como as obrigações da UFABC e da UFLA,
recomendando a aprovação. O Prof. Guilherme solicitou passar o assunto para a ordem do
dia, tendo todos concordado. Em votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. 

3. Evento Biologia Química – XIV “Disciplina Intersemestral” – relator Prof. Wagner
A. Carvalho

O Prof.  Wagner relata que o evento conhecido como G6 acontece há 15 anos
reunindo as universidades públicas que possuem o curso de química. O evento realizar-se-
á na UFABC no período de 31 de janeiro a 4 de fevereiro próximo e está sendo organizado
pelo professor Álvaro Takeo. Explicou que a UFABC inseriu-se há dois anos nesse grupo,
tendo  o  evento  60  vagas,  5  vagas  para  cada  instituição,  sendo  os  participantes
selecionadas por desempenho acadêmico. Relata que o Prof. Takeo solicitou o serviço de
secretaria para certificados, o uso de salas de aula, de laboratórios para atividade prática e
espaço  para  coffe-break.  Relata  que  o  Prof.  Takeo  angariou  verba  das  instituições
participantes e solicita somente espaço e autorização para que os alunos de fora possam
utilizar o RU como alunos da UFABC, ou seja, pagando apenas R$ 2,00 por refeição. A
secretária Ana Crivelari informou que o valor da refeição não pode ser subsidiado para
alunos de fora, contudo já verificou que o RU estará funcionando, bem como haverá a
circulação do ônibus.  O Prof.  Arnaldo  considerou que não haverá  grandes problemas,
apenas o fato de que o período coincidirá com a primeira semana de aula, e será preciso
confirmar se os laboratórios didáticos estarão disponíveis. O Prof. Pires lamentou que a
UFABC contribua pouco com os eventos o que não ajuda na sua própria divulgação. O
Prof. Wagner disse que a cota mínima da UFABC foi patrocinada por um uma empresa
externa. A secretária Ana Crivelari deixou claro que a secretaria está oferecendo todo o
apoio  possível  para  os  eventos,  apesar  de  seu  quadro  reduzido  de  pessoal.  O  Prof.
Arnaldo sugeriu haver uma demanda anual de eventos para atender e se planejar melhor.
O Prof. Pires encaminhou sugere encaminhar o assunto para a ordem do dia, tendo todos
se manifestado favoravelmente. Em votação, a solicitação foi aprovada com unanimidade. 

4. Serviço interno de correio e malote – relator Prof. Guilherme

O Prof. Guilherme fez um relato oral baseado na problemática trazida na última
sessão. Informou que escreveu uma carta para, juntamente com os outros centros, ser
enviada  ao Conselho superior,  mas foram surpreendidos por  mudanças neste serviço.
Assim sendo, considera melhor aguardar e verificar se haverá melhoria nos serviços. O
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Prof. Roque diz que, em sua opinião, questões de malote e correspondência tem caráter
administrativo,  não  devendo  ser  apreciadas  por  esse  conselho.  O  Prof.  Wagner
acrescentou que sua conta está parada na FAPESP devido a não terem recebido uma
correspondência por ele enviada,  provavelmente devido a falhas nesse serviço. O Prof.
Pires sugeriu que o CCNH tenha caixa postal em um correio mais próximo para centralizar
e se desvincular do sistema de correio da UFABC. O Prof. Arnaldo disse que é uma norma
da Reitoria a centralização desse serviço, mas levantará esta possibilidade junto ao vice-
reitor.

5. Projetos pedagógicos do Bacharelado em Filosofia e da Licenciatura em Filosofia
– relator Prof. Daniel Pansarelli

O Prof. Daniel relata que os projetos foram elaborados de forma participativa, por
quinze docentes. Sobre a fundamentação acadêmica, destacou a forma como os objetivos
estão  traçados,  permitindo  um perfil  desejável  do  egresso.  Sua  matriz  curricular  está
dividida em disciplinar e não-disciplinar. Citou ações incluídas nos projetos pedagógicos.
Destacou as intersecções  dos currículos de ambos os cursos e a integração com o BCH.
No  caso  da  licenciatura  cita  a  integração  com  as  outras  licenciaturas  em  disciplinas
didático  pedagógicas.   Destaca que o  bacharelado  terá  a  identidade  de  um curso  de
filosofia no limite do conhecimento filosófico e científico, mantendo-se no campo filosófico
mas com uma relação para o campo cientifico, além de contar com disciplinas específicas
de  historiografia,  o  que  lhe  confere  uma  característica  diferenciada  sem  perder  a
característica de graduação. Sobre a Licenciatura, citou que o diferencial é que ao longo
de  todo  currículo  há  formação  específica  de  professor,  além  de  outras  disciplinas
específicas  do ensino  de filosofia,  formando de fato para a docência.  Destacou que a
integração da licenciatura com o bacharelado faz valer  a relação de filosofia e ciência.
Sugeriu a aprovação dos projetos com inclusão da disciplina de Libras no bacharelado. O
Prof. Pires lembrou que o Prof. Valter apresentou ao Conselho há um ano a proposta do
bacharelado em filosofia, cuja natureza distingue do atual projeto, e questionou se o curso
tem uma abordagem mais histórica. O Prof. Daniel responde que não, que o principal são
as  áreas distintas,  não de forma histórica.  De posse da palavra,  o Prof.  Paulo  Tadeu
pontuou que houve discussões de professores da filosofia sobre o curso ser de filosofia
temática e sobre a nomenclatura de disciplinas. Disse que opinou que deveriam manter o
nome  de  história  da  filosofia,  pois  este  é  o  nome que  deve  constar  para  não  haver
problemas  de  avaliação,  mas,  mesmo  mantendo  este  nome,  as  disciplinas  discutem
aspectos específicos. O Prof. Marcelo Pires demonstrou preocupação pois estes projetos
pedagógicos  determinarão  contratações  de  novos  docentes.  Demonstrou  preocupação
com a disciplina de Bases Epistemológicas, para que não sobrecarregue os professores da
filosofia. O Prof. Daniel esclareceu a construção do projeto da licenciatura em virtude da
formação  de  professores,  dando  aos  alunos  a  possibilidade  de  montar  sua  formação
temática específica, como uma autogestão da carreira. O Prof. Paulo Tadeu disse que o
Prof. Pires levantou questões importantes, e ressaltou a falta de docentes pela abertura
excessiva de turmas de Bases Epistemológicas. Relata que não existem especialistas em
algumas áreas e há preocupação para que os concursos futuros tragam professores que
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sejam  de  áreas  específicas,  mas  que  tenham  ligação  com  epistemologia.  Diz  que  o
número de professores terá que aumentar, caso contrário o grupo de professores atual da
filosofia não conseguirá atender a demanda didática. O Prof. Valter Bezerra esclareceu
que, apesar da mudança de nomenclatura, não se  perdeu o foco temático das disciplinas. 

Os Profs. José Antônio e Guilherme Ribeiro deixam a sessão. 

O Prof.  Valter  seguiu  dizendo  que o  desenho  do curso  de filosofia  deve  ter  a
diversidade de áreas, e a solução parcial para Bases Epistemológicas é a contratação de
professores que sejam especialistas de áreas temáticas mas que tenham aptidão para
ministrar  disciplinas  básicas.  O  Prof.  Pires  alegou  que  o  ideal  é  as  disciplinas
interdisciplinares se adaptarem ao corpo docente, e não o contrário. O Prof. Roque disse
que  a  contratação  não  pode  ser  determinada  por  uma  disciplina  específica,  mas  a
contratação de docentes deve estar de acordo com as necessidades do bacharelado e da
licenciatura  e  o  melhor  candidato  no sentido  da formação dos  estudantes  de filosofia.
Enfatizou  que  a  discussão  sobre  o  número  de  disciplinas  e  natureza  das  disciplinas
interdisciplinares do BC&T e BC&H deverá retornar. Alertou para distinguir a discussão do
projeto  sobre  Bases  Epistemológicas.  Afirmou,  quanto  ao  projeto  e  a  natureza  do
Bacharelado em filosofia, deverá ser explicado qual o significado da mudança em relação
ao projeto inicial, apresentado ao Conselho, à CG e ao Consep. O Prof. Valter justificou
que a mudança foi uma evolução natural no trabalho. O Prof. Roque discordou e insistiu
dizendo que foram alterados pontos importantes e que o grupo deve ter consciência que
terá que justificar. O Prof. Roque disse não ter considerado os critérios e as justificativas
apresentados suficientes, e gostaria que fosse esclarecida a questão. 

A Prof.ª Marcella Milazzotto deixa a sessão.

O Prof. Roque lembrou que no passado, quando os docentes da área de filosofia e
o Diretor anterior do CCNH estiveram em reunião com o Reitor Prof. Fazzio, cujo tema fora
a criação do BC&H e cursos específicos posteriores, questionou se a UFABC ofereceria os
recursos  necessários  para  os  cursos  de  filosofia,  tendo  o  Reitor  respondido
afirmativamente. O Prof. Pires sugeriu que o assunto fosse para a ordem do dia com o
relato do Prof. Roque. O Prof. Roque não aceitou e recordou que há um relator. O Prof.
Daniel  sugeriu  que o  Prof.  Roque acrescentasse suas contribuições  ao projeto,  e que
depois o assunto retornasse para a ordem do dia. Todos concordaram.

O  Prof.  Arnaldo  informou  que  no  próximo  dia  13  de  dezembro  resolveriam  a
questão do vice-diretor  em reunião extraordinária.  Informou que a UFABC recebeu 29
vagas docente e que o CCNH solicitou as 10 vagas do CCNH dos docentes que saíram,
além dos docentes que devem entrar em janeiro. Finalizou a sessão informando que está
recebendo pedidos de férias para períodos letivos e que não atenderá. 

Nada mais havendo a tratar, a sessão encerrou-se às 12:00 h.
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