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Ata da 6ª Reunião Conjunta das Plenárias dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em 
Filosofia, realizada às quatorze horas, do dia vinte e um de setembro de dois mil e quinze, na sala 
S203-Bloco Alfa II, Universidade Federal do ABC, São Bernardo do Campo. A reunião foi 
presidida pelos Coordenadores dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia, Prof. 
Paulo Tadeu da Silva e Profa. Marinê de Souza Pereira, e contou com a presença do Vice 
Coordenador do Bacharelado, Prof. Luiz Fernando Barrére Martin, e dos representantes 
docentes: Profa. Cristiane Negreiros Abbud Ayoub, Prof. Alexander de Freitas, Profa. Anastasia 
Guidi Itokazu, Prof. Anderson Araújo, Prof. André Luis La Salvia, Prof. Bruno Nadai, Profa. 
Elizabete Cristina Costa Renders, Prof. Lorenzo Baravalle, Prof. Luca Jean Pitteloud, Profa. 
Luciana Zaterka, Profa. Maria Cecília Leonel Gomes dos Reis, Prof. Matteo Raschietti, Profa. 
Paula Priscila Braga, Prof. Roque da Costa Caiero, Profa. Patrícia Del Nero Velasco, Prof. Silvio 
Ricardo Gomes Carneiro, Profa. Suze de Oliveira Piza, Prof. Victor Ximenes Marques e Prof. 
Willian José Steinle. Estiveram presentes os alunos Gustavo de Campos Pinheiro da Silveira e 
Pedro Henrique Carquejeiro. Justificaram ausência: Prof. Daniel Pansarelli, Prof. Fernando 
Costa Mattos, Prof. Flamarion Caldeira Ramos, Profa. Graciela de Souza Oliver, Profa. Márcia 
Helena Alvim, Profa. Marília Mello Pisani, Profa. Miriam Mesquita Sampaio Madureira, Prof. 
Paulo Jonas de Lima Piva e Prof. Renato Rodrigues Kinouchi. Informes: 1. Apresentação dos 
novos docentes: O Prof. Paulo apresentou os novos docentes: André Luis La Salvia, Matteo 
Raschietti, Silvio Ricardo Gomes Carneiro, Suze de Oliveira Piza e Victor Ximenes Marques. 2. 
Aula inaugural: O Prof. Luiz Fernando informou que a aula inaugural, a ser ministrada pelo 
Prof. Oswaldo Giacóia, será realizada no dia 01 de outubro de 2015. 3. UFABC para todos: A 
Profa. Marinê informou a realização do evento UFABC para todos de 2015 e solicitou a 
indicação dos docentes responsáveis pelas atividades que serão realizadas pelos cursos de 
Filosofia. A Profa. Marília e o Prof. Silvio ficaram incumbidos de tal tarefa. 4. Coordenação pro 
tempore do curso de Licenciatura em Filosofia: A Profa. Marinê informou que a coordenação 
pro tempore, composta por ela e pela professora Marília, será mantida até a que os funcionários 
voltem da greve e seja realizado o processo eleitoral 5. Credenciamento dos novos docentes: O 
Prof. Luiz Fernando informou que solicitou à direção do CCNH o credenciamento dos novos 
docentes nos cursos de graduação de Filosofia. 6. Processo de criação do Bacharelado em 
Artes e Tecnologia (BAT): A Profa. Paula informou que o projeto pedagógico do BAT será 
apreciado na reunião da Comissão de Graduação agendada para outubro. A previsão é que em 
dezembro o projeto pedagógico do curso seja apreciado pelo Consepe. O curso deverá iniciar 
suas atividades em 2017. Ordem do dia: 1. Planejamento e alocação 2016: O Prof. Paulo 
apresentou a planilha com a oferta de créditos para 2016 e solicitou aos docentes que 
informassem quais disciplinas deverão ministrar. A reunião prosseguiu com a discussão do tema 
em pequenos grupos. Encerrada essa discussão, a planilha de alocação didática de 2016 foi 
preenchida com as informações dos docentes responsáveis. 2. Revisão dos Projetos 
Pedagógicos: sugestões apresentadas na última plenária e definição de procedimentos a 
serem adotados. A Profa Marinê sugeriu que, de acordo com o que havia sido aventado em 
plenária anterior, fossem compostos grupos de trabalho para a discussão dos projetos 
pedagógicos dos cursos. Assim sendo, o grupo do bacharelado foi composto pelos seguintes 
professores: Bruno (coordenador), Luiz Fernando, Maria Cecília, Lorenzo, Suze, Paulo, Luciana 
e pelos professores Matteo e Cristiane que se revezarão no grupo. O grupo da licenciatura, por 
sua vez, foi composto pelos seguintes professores: Patrícia (coordenadora), Alexander, Sílvio, 
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André, Marília, Anastásia, Suze e Marinê. Cumprido esse ponto de pauta, a Profa. Patrícia 
solicitou a inversão dos dois últimos pontos da pauta, uma vez que o resultado da votação sobre 
o pedido de redistribuição encaminhado pela Profa. Ivani Lucia Oliveira de Santana terá impacto 
sobre o número de vagas disponíveis para concurso. Os presentes aprovaram a inversão da pauta. 
3. Solicitação de redistribuição da Profa. Ivani Lucia Oliveira de Santana, previamente 
analisada pelas coordenações dos cursos de Bacharelado em Filosofia e Licenciatura em 
Filosofia: O Prof. Paulo fez um relato sobre as solicitações de redistribuição encaminhadas pela 
Profa. Ivani. A primeira foi enviada ao CCNH, analisada e indeferida pelas coordenações de 
curso em reunião realizada em 23 de fevereiro de 2015, uma vez que a professora não possui 
formação e atuação na área de Filosofia. A segunda solicitação foi enviada para a Primeira 
Chamada Pública de Redistribuição e novamente indeferida pelos mesmos motivos. O assunto 
foi discutido pelos presentes. A Profa. Paula informou que recebeu uma mensagem do vice-
reitor, Prof. Dácio, na qual ele informou que, caso não haja acordo para que a redistribuição seja 
aprovada com vaga proveniente da área de Filosofia, prontificar-se-ia a obter uma vaga extra 
para tal fim junto à reitoria. Debatido o assunto, seguiram-se duas votações. A primeira delas, 
considerando uma das vagas da área de Filosofia, teve o seguinte resultado: 4 favoráveis, 13 
desfavoráveis e 2 abstenções. A segunda votação, considerando a vaga extra eventualmente 
concedida pela reitoria, teve o seguinte resultado: 11 favoráveis, 5 desfavoráveis e 3 abstenções. 
4. Vagas disponíveis e planejamento para realização de novos concursos: O Prof. Paulo 
informou o número de vagas disponíveis para concurso. Informou também que a direção do 
CCNH convidou os coordenadores de todos os cursos para uma reunião, na qual haverá um 
ponto de pauta relacionado com os concursos. Ficou acordado que o tema será retomado na 
próxima reunião das plenárias. Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e trinta minutos o 
Coordenador do Bacharelado em Filosofia, Prof. Paulo Tadeu da Silva deu por encerrada a 
reunião, da qual lavrou a presente ata. 
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