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Ata da 7ª Reunião Conjunta das Plenárias do Bacharelado e Licenciatura em Filosofia, realizada às
quatorze horas e trinta minutos, do dia vinte e dois de outubro de dois mil e quinze, na sala S204Bloco Alfa I, 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 a Vice Coordenadora da Licenciatura, Profa. Marília Mello
Pisani, e dos representantes docentes: Prof. Alexander de Freitas, Profa. Anastasia Guidi Itokazu,
Prof. Anderson Araújo, Prof. André Luis La Salvia Profa. Katya Margareth Aurani, Prof. Lorenzo
Baravalle, Profa. Maria Cecília Leonel Gomes dos Reis, Prof. Matteo Raschietti, Profa. Patrícia Del
Nero Velasco, Profa. Suze de Oliveira Piza, Prof. Victor Ximenes Marques e Prof. Willian Steinle.
Esteve presente a estagiária Luiza Daniel Pereira, para oferecer apoio administrativo à reunião.
Informes: 1.Recebimento de solicitação de redistribuição docente: o professor Paulo Tadeu
informou à plenária sobre o recebimento de uma solicitação de redistribuição de docente a qual
ainda deveria ser aprovada pelas coordenações dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em
Filosofia e que seria importante levar em conta quando da organização de novos concursos para
docentes. Tal candidato seria da área de História da Filosofia Contemporânea. 2. Grupo de
trabalho do Núcleo Docente Estruturante: a Profa. Marinê Pereira informou a necessidade de
participação dos NDE’s no processo de revisão dos projetos pedagógicos dos cursos, uma vez
que tal função faz parte das atribuições dos mesmos. Também informou que, no caso do grupo
de trabalho da licenciatura, além de sugestões para a revisão do projeto pedagógico, ele se
dedicará a uma série de demandas da área de ensino, tais como a nossa participação na discussão
da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), do SNE (Sistema Nacional de Educação) e
outras. Por fim, informou que foi solicitada à Direção de Centro a publicação de uma portaria a
fim de formalizar o grupo de trabalho atualmente constituído para a “Organização do trabalho
pedagógico para a Licenciatura em Filosofia”, tal como foi denominado. Segundo a professora
Patrícia Velasco, o grupo de trabalho mencionado discute ainda os seguintes tópicos: requisitos
normativos dos estágios supervisionados, projeto pedagógico do curso de Licenciatura em
Filosofia, estrutura das disciplinas de Práticas de Ensino da Filosofia e uso do laboratório
didático. A próxima reunião do grupo será realizada no dia 28 de outubro. A professora Patrícia
também sugeriu que o nome da professora Suze Piza conste na citada Portaria que deverá ser
realizada pela Direção do Centro. Ordem do dia: 1. Ajustes na alocação de 2016: A fim de que
cada docente ministre uma média semelhante de créditos, foram realizadas alterações e
encaminhadas algumas discussões a respeito. 2. Abertura de concursos: o Prof. Paulo assinalou
que se deve chegar ao número de trinta e sete docentes nos próximos concursos, ou seja, o curso
contará com mais seis docentes efetivos. Ficou acordado, por unanimidade, que as vagas serão
distribuídas da seguinte forma: duplicação das vagas relativas ao edital de Ética, uma vaga na
área de Lógica, uma vaga na área de Filosofia Contemporânea, uma vaga na área de
Fenomenologia e uma vaga sem área definida. Conforme debatido pelos presentes, para a vaga
na área de Lógica será utilizado o mesmo edital do último concurso de Lógica e Filosofia da
Lógica, com apenas duas alterações em um dos seus pontos. O Prof. Paulo consultou os
presentes quanto à pertinência de tal alteração, que foi aprovada por unanimidade. Os
professores Victor Ximenes e Luiz Fernando Barrére ficaram responsáveis pela elaboração do
edital da área de Fenomenologia. 3. Abertura de seleção para professor visitante: ficou
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acordado, por unanimidade, que será aberta uma vaga para a área de Filosofia Geral e outra para
Ensino de Filosofia.
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