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Ata da 1ª Reunião da Plenária do curso de Bacharelado em Filosofia, realizada às quatorze horas do dia 1 

oito de maio de dois mil e dezessete, na sala S203 - Bloco Alfa I, Universidade Federal do ABC, São 2 

Bernardo do Campo. A reunião foi presidida pelo Coordenador do Curso de Bacharelado em Filosofia, 3 

Prof. Bruno Nadai, e pela coordenadora do curso de Licenciatura em Filosofia, Profa. Marília Mello 4 

Pisani, e contou com a presença dos representantes docentes: Aléxia Cruz Bretas, Anastasia Guidi 5 

Itokazu, André Luis La Salvia, Carlos Eduardo Ribeiro, Cristiane Negreiros Abbud Ayoub, Eduardo 6 

Nasser, Flamarion Caldeira Ramos, José Luiz Bastos Neves, Luca Jean Pitteloud, Luciana Zaterka, Luiz 7 

Antonio Alves Eva, Luiz Fernando Barrére Martin, Maria Cecília Leonel Gomes dos Reis,  Matteo 8 

Rashietti, Patricia Del Nero Velasco, Paula Priscila Braga, Paul Jonas de Lima Piva, Paulo Tadeu da 9 

Silva, Suze de Oliveria Pizza, Paula Linhares Angerami. Estiveram ausentes com justificativa os docentes 10 

Alexander de Freitas e Renato Rodrigues Kinouchi. Estiveram presentes como convidados os discentes 11 

Isabelle Merlini, Pedro Casalotti Farhat e Vinícius Ramos Pires. Dando início à reunião, o Prof. Bruno e a 12 

Profa. Marília, coordenadora do curso de Licenciatura em Filosofia, deu boas vindas aos novos 13 

professores Paula Linhares Angerami, José Luiz Bastos Neves e Luiz Antonio Alves Eva. Informes: 1. : 14 

Laboratório – normas de uso. A Profa. Marilia informou a importância da publicitação das normas de 15 

uso, que não há apoio técnico, e que a responsabilidade é dos docentes. Foi elaborada uma proposta e 16 

enviada por e-mail aos membros para conhecimento, sugestões deverão ser enviadas por e-mail à 17 

coordenação. 2. Notificação à Direção de Centro. A Profa. Marilia informou que houve uma situação de 18 

conflito resultando em agressão entre dois alunos, notificou a direção do CCNH para adquirir orientações 19 

sobre como proceder nos próximos casos. 3. Biblioteca. O Prof. Andre orientou sobre como proceder em 20 

relação à indicação de bibliografias para compra de livros pela biblioteca da UFABC, deve-se verificar a 21 

atualização dos livros, se as obras se mantém ou precisam de novas, nas ementas colocar três obras 22 

principais e cinco complementares, se quiserem indicar mais deverá colocar em outras indicações. Após 23 

discussão sobre o assunto, algumas outras sugestões foram apresentadas pelos membros, tais como: pedir 24 

melhores tipos de exemplares em número menor; se o título existe na biblioteca colocar na ementa das 25 

disciplinas; títulos esgotados podem ser colocados no plano de ensino; títulos que não forem comprados 26 

pela biblioteca podem ser comprados em sebo e doados à biblioteca. O Prof. Roque informou que enviará 27 

aos professores o formulário para preencherem. A Profa. Cristiane informou que está no GT Biblioteca, 28 

que já existe uma lista de livros, a qual irá passar para todos, a fim de complementarem. A Profa. Marília 29 

esclareceu que esse assunto é uma demanda que será assumida pelo NDE da licenciatura e pelo GT da 30 

revisão do PPC do bacharelado. 4. Redistribuição de Prof. Sênior. A Profa. Marília informou que ainda 31 

não recebeu nenhuma indicação de candidatos. Após discussão acerca do assunto, com apontamento de 32 

ambiguidade sobre a titulação, se o candidato precisa ser titular ou não, a Profa. Marília fará consulta à 33 

Reitoria para esclarecimento de ambiguidade na CI enviada. 5. Reuniões de coordenação e NDE. A 34 

Profa. Marília informou que chamará reunião de NDE, para definição de regras de credenciamento e 35 

descredenciamento, e reunião de coordenação para reformulação do PPC da licenciatura, verificar o pode 36 

dialogar com o NDE do bacharelado e pensar em proposta. 6. Planos de Ensino.  A Profa. Marília 37 

lembrou que os membros precisam encaminhar à ela os planos de ensino individuais das disciplinas dos 38 

últimos três quadrimestres. 7. Alocação didática quadrimestre 2017.3. A Profa. Marília informou que em 39 

breve as coordenações conversarão com os novos docentes para combinarem sobre a alocação didática. 8. 40 

Renovação de reconhecimento do MEC. A Prof. Marília lembrou que, por motivo da licenciatura passar 41 

por renovação de reconhecimento do MEC em breve, os docentes precisam preencher seus dados no 42 
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Cadastro de Atributos Docentes. 9. Convite para conferência. O Prof. Carlos Eduardo Ribeiro fez um 43 

convite sobre a conferência “A noção de homo oeconomicus e a crítica do neoliberalismo em Foucault”. 44 

10. Projeto de extensão.  O Prof. Carlos Eduardo Ribeiro informou que o projeto de extensão “Formação 45 

e Criação em Dança Contemporânea – Singularidade Somática” obteve muitas inscrições, está 46 

funcionando bem e deu visibilidade ao curso. 11. Convite para palestra. A Profa. Cristiane Negreiros 47 

Abbud Ayoub fez um convite para uma palestra que será realizada, via Skype, pela palestrante Profa. 48 

Melanie Webb (Harvard University) sob o título "O Estupro e suas consequências na Cidade de Deus de 49 

Agostinho”. 12. Convite para CONAE. O Prof. Silvio Ricardo Gomes Carneiro fez um convite para 50 

participação da CONAE, explicou sobre a importância, informou que estão acontecendo as etapas 51 

regional e municipal, e que a UFABC vai acolher a etapa regional. 13. Convite para Encontro. O Prof. 52 

Silvio fez um convite para o “Encontro Rede Escola Público e Universidades - Reformas do Ensino e 53 

Movimentos de Resistência: Diálogos entre Brasil e a América Latina". 14. Novos representantes 54 

discentes. O discente Pedro Casalotti Farhah apresentou os nomes dos novos representantes discentes dos 55 

cursos de Filosofia, que em breve iniciarão o mandato. 15. Planejamento de alocação didática. O Prof. 56 

Flamarion Caldeira Ramos sugeriu que no planejamento da alocação anual, se reserve um dia da semana 57 

sem aulas de graduação e pós-graduação para as reuniões da plenária. Expediente: 1. Regras de 58 

afastamento de pós-doutorado. O Prof. Bruno solicitou que o item fosse passado à ordem do dia para 59 

definirem a contratação de um professor visitante, a fim de suprir a ausência do Prof. Lorenzo Baravalle 60 

que sairá em afastamento. Apresentou as normativas das Resoluções do ConsUNI e do ConsCCNH que 61 

tratam e incentivam esse tipo de afastamento, salientou que não considera necessário criar fluxo para isso, 62 

apenas que os professores manifestem seu interesse à coordenação. Esclareceu que o afastamento do Prof. 63 

Lorenzo foi aprovado porque não havia impedimento e desconhecia outros professores com o mesmo 64 

interesse. Após discussão acerca do assunto, foi apontado principalmente que alguns docentes possuem 65 

interesse no referido tipo de afastamento, mas que por assumirem diversas funções administrativas na 66 

universidade, as quais deveriam ser mais divididas entre os colegas, pensam no andamento desses 67 

trabalhos e acabam postergando esse tipo de plano, a criação de regras e fluxo facilitaria no planejamento. 68 

Como encaminhamento uma proposta deverá ser elaborada e apresentada na próxima reunião. O assunto 69 

sobre contratação de professor visitante para suprir a ausência do Prof. Lorenzo em seu afastamento pós-70 

doutorado também será abordado na próxima reunião. 2. Semana de recepção de calouros: proposta de 71 

Semana Inaugural de Filosofia. A Profa. Marilia apresentou a ideia, da necessidade de participação 72 

massiva dos docentes envolvendo os alunos, com palestras, conferências, apresentação de grupos de 73 

pesquisa, entre outras coisas que podem ser propostas. Houve discussão acerca do assunto, destacando-se 74 

que: será uma boa oportunidade para mostrarem à comunidade que os cursos de Filosofia são bons; 75 

deverá haver atividades que apresentem a identidade dos dois cursos da Filosofia; preferencialmente que 76 

os professores ao invés de liberarem os alunos das aulas, que os levem a ter presença no evento; 77 

necessário melhorar o site para melhor divulgação; ao final da semana farão divulgação sobre Terceira 78 

Semana da Filosofia. Será montado um grupo de trabalho para cuidar da organização. 3. Concursos - 79 

Apresentação do GT alocação/vagas no âmbito do CCNH - Mapeamento inicial para discussão das 80 

vagas.  A Profa. Marília atualizou os presentes acerca das reuniões que estão acontecendo, que no dia 81 

seguinte aconteceria a reunião para definição do número de vagas para os dois cursos da Filosofia, 82 
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provavelmente 1 vaga para a licenciatura e 1 vaga para o bacharelado. Houve discussão acerca do 83 

assunto, foram apresentadas sugestões para o preenchimento das vagas de forma acertada, como 84 

mapeamento das áreas descobertas e discussão sobre o credenciamento e descredenciamento. O assunto 85 

será discutido novamente na próxima reunião. Ordem do dia. 1. Aprovação de atas anteriores 86 

(incluindo as Notas de Repúdio e Carta da coordenação), realizadas em 27/10/2016, 01/12/2016 e 87 

08/12/2016. A Profa. Marilia colocou que as atas não estão adequadas aos interesses dos cursos, que estão 88 

muito sucintas, que deveria conter as falas dos membros que solicitaram e que algumas informações estão 89 

erradas, que está em conversa com o chefe da Divisão Acadêmica do CCHN, ao qual o entendimento em 90 

relação ao sentido e utilidade da ata é diferente do entendimento da coordenação, além de que estão sem 91 

servidores suficientes para atenderem esse tipo de demanda, mas que estão em negociação e qualquer 92 

membro pode propor uma nova redação para os trechos que acharem necessário. Após discussão acerca 93 

do assunto, o Prof. Flamarion se propôs a transcrever uma das atas, e quanto às outras, será solicitada 94 

ajuda à Secretaria. Os coordenadores deverão ficar mais atentos à confecção das próximas atas. As atas 95 

serão apreciadas novamente na próxima reunião. A Profa. Suze solicitou colocar em debate a situação do 96 

GT de reformulação do referido PPC, após discussão acerca do assunto, tendo em vista que não constava 97 

na pauta, ficou estabelecido que será discutida a reformulação do PPC na próxima reunião de plenária.  2. 98 

Data da segunda plenária de 2017.   Após discussão, ficou marcada para 09/06/2017. Foi sugerido fazer 99 

um calendário, a coordenação elaborará uma proposta e apresentará na próxima reunião. Nada mais 100 

havendo a tratar, às dezessete horas, o Coordenador do curso de Bacharelado em Filosofia, Bruno Nadai, 101 

deu por encerrada a reunião, da qual eu, Raquel de Freitas Silva Cardim, lavrei a presente ata. 102 
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