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Ata da reunião ordinária nº 01/2016 – CCNH/Bacharelado em Filosofia/Coordenação 

 

 

Ata da 1ª Reunião Ordinária da coordenação do curso de Bacharelado em Filosofia realizada às 1 

catorze horas do dia vinte de abril de dois mil e dezesseis, na sala S102, bloco Alfa, localizada 2 

no campus São Bernardo do Campo da Universidade Federal do ABC. A reunião foi presidida 3 

por Paulo Tadeu, coordenador do curso, e contou com a presença dos participantes em lista 4 

anexa. Em início à reunião, o Prof. Paulo agradeceu a presença de todos e seguiu para os 5 

Informes: 1. Licenciatura em Humanidades: a professora Patrícia Velasco informou acerca da 6 

proposta para a criação da Licenciatura em Humanidades, tendo em vista o edital da UFABC 7 

para criação de novos cursos de licenciatura. 2. Normatização dos procedimentos relacionados 8 

aos estágios das licenciaturas: a professora Patrícia informou sobre a publicação de portaria do 9 

CCNH a qual normatiza procedimentos para as matrículas nos estágios das licenciaturas. 3. Nova 10 

docente: o professor Paulo Tadeu, informou sobre a posse da nova docente de Ética, professora 11 

Nathalie Bressiani, a qual já lecionará disciplinas no próximo quadrimestre. 4. Horário do 12 

segundo quadrimestre: o professor Paulo informou sobre o envio dos horários do próximo 13 

quadrimestre aos alunos da Filosofia. Ordem do dia: 1. Solicitação de descredenciamento do 14 

Bacharelado em Filosofia, encaminhada pelo Prof. Roque da Costa Caiero: O prof. Paulo 15 

informou que o professor Roque Caieiro solicitou o descredenciamento do Bacharelado em 16 

Filosofia com justificativas como a de lecionar raramente no curso. A profa. Marília Pisani 17 

informou que o professor Roque solicitou documento da Coordenação da Licenciatura em 18 

Filosofia no qual sejam explicitados os motivos do mesmo estar credenciado na licenciatura. Os 19 

professores discutiram acerca da situação das disciplinas a serem ministradas pelo professor 20 

Roque. O prof. Paulo informou que o professor Roque está credenciado na Licenciatura em 21 

Filosofia e no Bacharelado em Matemática, além do Bacharelado em Filosofia. O técnico-22 

administrativo Renato Correa esclareceu que se a intenção do professor Roque é se descredenciar 23 

dos cursos do CCNH para lecionar apenas no curso de Bacharelado em Matemática, do CMCC, 24 

seria mais adequado que o professor solicitasse uma troca de vaga entre os centros. Renato 25 

comentou que, pensando no controle de vagas por curso, o descredenciamento solicitado pode 26 

sofrer questionamentos pela Direção do CCNH. O prof. Paulo explicou que, em sua carta, o 27 

professor Roque alega não haver obrigatoriedade em atuar em São Bernardo do Campo e no 28 

curso de Bacharelado em Filosofia. Os professores discutiram a solicitação, sua motivação e os 29 

cenários possíveis com o descredenciamento. O prof. Paulo declarou não entender haver 30 

problema em manter a alocação do docente. Os professores discutiram acerca das disciplinas que 31 

o professor Roque lecionou ou lecionaria. Prof. Paulo encaminhou a solicitação para votação, 32 

sendo esta aprovada por unanimidade. Finalizou o assunto alegando que em havendo 33 

questionamentos a coordenação poderá rediscutir o assunto. 2. Solicitação de redistribuição 34 

encaminhada pela Profa. Ericka Marie Itokazu e 3. Solicitação de redistribuição encaminhada 35 

pelo Prof. Marcos Ferreira de Paula: O prof. Paulo relatou que foram recebidas duas solicitações 36 

de redistribuição da área e Filosofia Moderna. Lembrou que a professora Monique Husholf, a 37 

qual era desta subárea, saiu da UFABC para a UNICAMP. Esclareceu que, de acordo com o 38 

número de vagas da área e subárea, não é possível aprovar as duas solicitações. Enfatizou que o 39 

preenchimento será para reposição da vaga livre com a saída da professora Monique. Neste 40 

sentido, propôs discutir as duas solicitações. Os professores discutiram os perfis dos dois 41 
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comparativamente e os documentos apresentados. O prof. Alexander argumentou que a via de 42 

entrada de redistribuição é diferente da via pelo concurso, sendo favorável ao preenchimento da 43 

vaga pela segunda possibilidade. Os professores discutiram as possibilidades de abertura de 44 

concurso e processo de redistribuição. O prof. Alexander propõe o indeferimento das solicitações 45 

de redistribuição para que se procedesse com a abertura de concurso na área. A proposta de 46 

indeferimento é colocada em votação, sendo que todos são desfavoráveis a sua aprovação, com 47 

exceção do professor Alexander que é o único a votar a favor. O prof. Paulo questionou se 48 

devem enviar as duas solicitações de redistribuição à plenária do curso. Após discussões e 49 

análises os professores definem que devem analisar o mérito e encaminhar à plenária apenas o 50 

melhor currículo. A solicitação de redistribuição encaminhada pela Profa. Ericka Marie Itokazu é 51 

encaminhada à plenária. A solicitação de redistribuição encaminhada pelo Prof. Marcos Ferreira 52 

de Paula é indeferida. Os professores elaboraram parecer para o indeferimento. Não havendo 53 

mais nada a declarar, o Prof. Paulo encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta minutos, da 54 

qual eu, Renato da Silva Correa, secretário executivo, lavrei a presente ata. 55 
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Secretário Executivo 
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Coordenador do curso de Bacharelado em Filosofia 

 

 

 

 

 

 


