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Ata da 3ª Reunião Conjunta das Plenárias do Bacharelado e Licenciatura em Filosofia, realizada às 1 
quatorze horas, do dia vinte e três de abril de dois mil e quinze, na sala S104-Bloco Alfa I, 2 
Universidade Federal do ABC, São Bernardo do Campo. A reunião foi presidida pelos 3 
Coordenadores dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia, Prof. Paulo Tadeu da Silva e 4 
Prof. Flamarion Caldeira Ramos, e contou com a presença do Vice Coordenador do Bacharelado, 5 
Prof. Luiz Fernando Barrére Martin e a Vice Coordenadora da Licenciatura, Profa. Marinê de Souza 6 
Pereira, e dos representantes docentes: Prof. Bruno Nadai, Prof. Fernando Costa Mattos, Prof. 7 
Lorenzo Baravalle, Profa. Maria Cecília Leonel Gomes dos Reis, Profa. Marília Mello Pisani, Profa. 8 
Patrícia Del Nero Velasco, Profa. Paula Priscila Braga, Prof. Roque da Costa Caiero e Prof. Willian 9 
Steinle. Esteve presente a assistente em administração Natasha Ramos Morare, para oferecer apoio 10 
administrativo à reunião. Informes: 1.Consolidação da carga didática 2010-2014: a Profa. 11 

Patrícia apontou as falhas na divulgação da carga didática efetiva dos cursos de Filosofia. Neste 12 

sentido, a professora solicitou a manifestação de um docente para responsabilizar-se por 13 

contabilizar os créditos oferecidos pelo curso para que seja possível uma divulgação de acordo 14 

com a realidade no site do bacharelado e da licenciatura em Filosofia e o Prof. Fernando 15 

voluntariou-se para esta tarefa. 2. Resultado do concurso “Tópicos de Educação”: a Profa. 16 

Marília informou aos presentes todo o procedimento do concurso para “Tópicos de Educação”, 17 

indicando as dificuldades encontradas pela banca, bem como as razões e critérios que levaram a 18 

apenas uma aprovação. 3. Resultado do processo seletivo para professor visitante: o Prof. 19 

Paulo informou todo o procedimento do processo seletivo para professor visitante que levou ao 20 

resultado de cinco aprovações. Informou que as duas vagas em aberto foram preenchidas e os 21 

aprovados assumirão seus cargos no segundo quadrimestre de 2015. 4. Prorrogação do 22 

concurso de Ética: o Prof. Paulo informou que o edital foi prorrogado devido ao fato de não 23 

haver inscritos. 5. Divulgação do evento “Semana das Licenciaturas” e indicação de 24 

professores para compor seu comitê científico: o Prof. Flamarion informou que o evento 25 

acontecerá nos dias 12 e 13 de junho, em Santo André, e está sendo organizado pela Profa. 26 

Virgínia, coordenadora das licenciaturas. A organizadora do evento entrou em contato com os 27 

coordenadores do curso de Licenciatura em Filosofia solicitando que indicassem um comitê 28 

científico. Até o momento apenas o Prof. Daniel se manifestou, sendo ainda necessária a 29 

indicação de mais dois docentes internos. O Prof. Luiz Fernando manifestou seu interesse em 30 

preencher uma das vagas ainda em aberto. 6. Orçamento 2015: o Prof. Flamarion informou o 31 

procedimento do desenvolvimento do orçamento, indicando que diversos itens solicitados estão 32 

sendo negados devido às condições orçamentárias atuais. Neste sentido, o professor informou 33 

que a Divisão Administrativa do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) entrou em 34 

contato com a coordenação do curso para que se manifestassem a respeito de materiais 35 

permanentes necessários ao curso até o dia 24 de abril de 2015, bem como solicitou que os 36 

presentes debatessem o assunto. O Prof. Paulo apresentou uma Comunicação Interna do Centro 37 

de Ciências Naturais e Humanas indeferindo todos os itens solicitados como materiais de 38 

consumo. Após debate a respeito do documento, as Profas. Marília e Marinê responsabilizaram-39 

se pela elaboração de uma nova solicitação dos materiais, com novas justificativas, sendo estas 40 

mais específicas e detalhadas. Ordem do dia: 1. Aprovação de atas: ata da primeira reunião 41 

extraordinária conjunta das plenárias da Filosofia, realizada em 06 de abril de 2015, aprovada 42 

por unanimidade. Ata da segunda reunião ordinária conjunta das plenárias da Filosofia, realizada 43 

em 26 de março de 2015, aprovada por unanimidade. 2. Estudo sobre os créditos da Filosofia: 44 
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o Prof. Paulo apresentou aos presentes um documento contendo o estudo sobre os créditos da 45 

Filosofia, salientando suas preocupações e sugerindo possíveis soluções para os quadrimestres. 46 

Outro estudo apresentado pelo Prof. Paulo foi com relação à demanda de créditos anual e o 47 

número de docentes vinculados ao curso, indicando, como resultado, a quantidade de professores 48 

necessários ao atendimento da demanda ideal. Os docentes debateram as possibilidades 49 

sugeridas, bem como a necessidade em manter o atual número de vagas do curso. 3. 50 

Repactuação sobre disciplinas do Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H): o 51 

Prof. Flamarion informou aos presentes que foi apresentada a repactuação das disciplinas à 52 

coordenação do BC&H, conforme acordado em reunião plenária anterior. Neste sentido, com 53 

respeito aos percentuais de responsabilidade da filosofia, os presentes debateram a possibilidade 54 

mantê-los ou modificá-los. Como conclusão, por unanimidade, o curso de Filosofia retornará a 55 

ministrar 100% da disciplina de Bases Epistemológicas da Ciência Moderna, desde que seja 56 

mantido o número de turmas atualmente previsto. 4. Revisão dos Projetos Pedagógicos dos 57 

cursos de Filosofia: o Prof. Paulo informou aos presentes que a Direção do CCNH entrou em 58 

contato com os cursos da Filosofia indicando a necessidade da revisão dos PPCs do Bacharelado 59 

em Filosofia e da Licenciatura em Filosofia em razão da alteração do Projeto do BC&H. A 60 

necessidade é reiterada pela legislação da Universidade que define uma revisão periódica dos 61 

PPCs. O Prof. Paulo esclareceu a tramitação desta revisão, informando os prazos e 62 

especificidades a serem cumpridas. Sobre este item, os docentes apresentaram suas 63 

considerações sobre possíveis modificações, definindo como será conduzido este processo de 64 

revisão: será enviado um chamado via e-mail, convocando os docentes dos cursos a iniciar os 65 

debates e, posteriormente, em reunião agendada, as modificações serão apresentadas e 66 

discutidas. O direcionamento desta revisão se dará com as seguintes prioridades: matriz, 67 

disciplinas obrigatórias e de opção limitadas e, por fim, as ementas das disciplinas. 5. Aula 68 

inaugural dos cursos de Filosofia: o Prof. Flamarion solicitou aos presentes indicações de 69 

nomes para a aula inaugural dos cursos de Filosofia. As sugestões apontadas foram: Renato 70 

Janine Ribeiro, Franklin Leopoldo e Silva, Vladimir Safatle.71 
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