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Sinopse da reunião ordinária nº 04/2018/CCNH/Licenciatura em Filosofia/Plenária
Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes da 4ª reunião ordinária de 2018 da
Plenária do curso de Licenciatura em Filosofia,
realizada no dia 07 de agosto, às 14h00, na sala A2S304, bloco Alfa II, campus São Bernardo do
Campo da Universidade Federal do ABC.
Informes:
● Ingresso de docente: O coordenador da Licenciatura em Filosofia, Prof. André La
Salvia apresentou a nova docente Profa. Dra. Fernanda Carlos Borges para a plenária.
● Cursos de especialização lato sensu em andamento: Profa. Paula Braga informou que
está em andamento o projeto de um curso de pós graduação lato sensu de teoria da arte
e curadoria. O projeto já foi aprovado pelo conselho do CCNH e vai a exame pelo
ConsUni dia 02/10/18. Profa. Suze Piza informou que o curso Estudos Africanos e
Afro-brasileiros
está
com
seu
projeto
pedagógico
em
produção.
● Presença da Filosofia no Pibid: Profa. Suze comunicou que o Pibid recomeça na
segunda-feira, contemplando 48 vagas para os cursos de licenciatura da UFABC sendo
10 delas para a Licenciatura em Filosofia. O Pibid vai contar com 60 bolsas para
estudantes,
sendo
12
advindas
da
UFABC
e
48
da
Capes.
● PPC da LH: Profa. Suze levantou questionamentos sobre o PPC da LH e propõe
discussões posteriores. Profa. Patrícia Velasco contra argumentou sobre pontos
discutidos pela Profa. Suze sobre a proposta da LH. Discussão irá ser realizada como
expediente
na
próxima
reunião
plenária.
● Sobre ingresso dos concursados estrangeiros: O coordenador do Bacharelado em
Filosofia, Prof. Bruno Nadai informou a situação dos processos de contratação dos
professores estrangeiros, justificando a demora no ingresso pela ainda não validação
dos diplomas dos docentes contratados. Acredita-se que os docentes começarão a ter
carga
didática
somente
no
primeiro
quadrimestre
de
2019.
● Concurso da área de ensino: Prof. André repassou a informação vinda da SUGEPE
que informou que a primeira instância de jurisdição deu o parecer favorável à
UFABC, indicando o cancelamento do concurso anterior. Prof. Daniel Pansarelli
sugeriu que seja mantido o último edital para ser publicado novamente. Profa. Patrícia
informou que o mandato de segurança impetrado não tinha transitado em julgado até o
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dia 06/08, visto que ainda estava aberto o prazo para recurso. Plenária
majoritariamente concorda que é necessária solicitar uma carta formal do procurador
alegando a legalidade da abertura de um novo concurso. Prof. Daniel sugere que seja
pedido o parecer do procurador ao mesmo tempo em que o processo de concurso
esteja avançando internamente. Prof. André se comprometeu a pedir o parecer ao
procurador e não havendo impedimento para a realização do concurso, já solicitará a
abertura
do
concurso.
● Mandato da coordenação do Bacharelado em Filosofia: O coordenador Bruno
informou sobre o fim de seu mandato e sobre a iminência de abrir o processo eleitoral
para a eleição de uma nova coordenação. Prof. Matteo Raschietti informou que o
processo será aberto na segunda-feira próxima. A votação será realizada dia 20 de
setembro
e
a
apuração
dia
21
de
setembro.
● Problemas na alocação 2018.3: O coordenador Bruno alertou sobre problemas de
alocação no terceiro quadrimestre referentes às disciplinas Ética e Justiça e Práticas
em
Ciências
e
Humanidades.
● Eventos próximos: Prof. Silvio comunicou que dia 20 de setembro, às 19h, o
pesquisador francês, Christian Laval, fará apresentação na UFABC sobre ensino e
sobre neoliberalismo. Prof. Fernando Mattos divulgou um evento internacional sobre
pós-democracia, nos dias 16 e 17 de agosto, no campus de São Bernardo, no auditório
5 do bloco Beta. Prof. Carlos Eduardo convidou a plenária para o colóquio Michel
Foucault
nos
dias
24
e
25
de
agosto,
na
PUC
SP.
● Oficina de escrita: Profa. Paula informou sobre a oficina de escrita que acontece de
segunda
a
quinta-feira
na
UFABC.
● Projeto Tetris: O coordenador André informou sobre sua conversa com a Pró-reitora
Adjunta de Graduação que declarou intenção em reunião com as coordenações de
curso para discutir o projeto Tetris.
Ordem do dia:
● Coordenador da disciplina Pensamento Crítico: Plenária acordou que o Prof. Renato
Kinouchi, que se voluntariou, seja o coordenador da disciplina.
● Planejamento/alocação didática de 2019: o coordenador André apresentou uma
planilha contendo o esboço do planejamento de 2019 que já foi pré-analisado pelos
docentes dos cursos, procurando atender às preferências individuais. Algumas lacunas
foram preenchidas em plenária. Restaram apenas alguns ajustes, referentes à alocação
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de docentes que não presentes e docentes que ainda não fazem parte do quadro.
● Afastamentos de docentes para pós-doutorado: Todas as intenções de afastamento
foram aprovadas pela plenária diante do impacto não substancial na alocação didática.
As propostas de afastamento da Profa. Patrícia, do Prof. Luiz Fernando e da Profa.
Cristiane tiveram 20 aprovações, 0 votos contrários e 3 abstenções. A proposta de
afastamento do Prof. Luca teve 15 aprovações, 0 votos contrários e 7 abstenções. A
Profa. Luciana Zaterka e o Prof. Paulo Tadeu justificaram as próprias abstenções por
considerar a solicitação inusitada, pelo fato de que o Prof. Luca acabara de solicitar
descredenciamento do programa de pós-graduação, deixando uma discente sem
orientação.

Caio Cesar Marques Vellosa
Assistente em Administração do CCNH

André Luis La Salvia
Coordenador do Curso de Licenciatura em Filosofia
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