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Aos 06 dias do mês de setembro de 2013, às quatorze horas, na sala 101,
1ºandar, no campus de São Bernardo do Campo, reuniram-se as
coordenações dos cursos de Bacharelado em Filosofia e de Licenciatura em
Filosofia. Os coordenadores professor Flamarion Caldeira Ramos e a
professora Cristiane Negreiros Abbud Ayoub presidiram os trabalhos.
Comparecem à reunião os professores: Marinê de Souza Pereira, Fernando
Costa Mattos, Monique Hulshoff, Marilia Mello Pisani, Paula Priscila Braga,
Patrícia Del Nero Velasco, Paulo Tadeu da Silva. Justificaram ausência os
professores: Maria Cecília Leonel Gomes dos Reis (afastamento internacional),
Luciana Zaterka(férias), Anderson de Araújo (motivo de saúde), Miriam
Mesquita Sampaio Madureira (participação em atividades do curso em Santo
André). Ausências: Anastasia Guidi Itokazu. Pauta: 1. Alteração da disciplina
Projeto Dirigido nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Bacharelado e
Licenciatura em Filosofia: Professor Paulo Tadeu abriu a discussão da
matéria. Foi destacado que a coordenação dos cursos recebeu comunicação
remetida pelos técnicos Fernando Proteti e Eliane, da Prograd. Trata-se de
texto referente à ementa, código e TPI da referida disciplina. Em sede do texto
de CI, houve destaques para as áreas de Economia e Filosofia quanto às
possíveis alterações a incidir efeitos sobre os planos pedagógicos desses
cursos. A professora Patrícia Velasco explicou pontos do documento: ressaltou
que a ementa, código e TPI da disciplina de projeto dirigido foram alterados,
logo, os projetos do Bacharelado e Licenciatura também terão de ser
readequados para comportar as alterações. Professora Patricia Velasco
observou o aspecto de que originalmente eram dez créditos, agora, serão dois
créditos atribuídos pela disciplina de Projeto Dirigido. Para a professora
Patríicia Velasco, há de se acompanhar a checagem das matrizes dos cursos,
quem ingressou no projeto original, os critérios do MEC e implicações sobre o
projeto original após as alterações propostas nos órgãos competentes. Com a
palavra, professor Flamarion perguntou se os presentes concordam com as
alterações propostas pela Prograd. Não houve oposições, o texto foi aprovado,
tendo sido deliberado que o texto da CI de resposta à Prograd passará por
revisões, sob a coordenação da professora Patrícia Velasco. Houve
entendimento para contatar o técnico Fernando Proteti – TAE/Prograd,
responsável pela Licenciatura, para o informe quanto às mudanças efetuadas.
2. Regulamentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso e das Atividades
Complementares referentes aos cursos: Foram aprovados os textos de minutas
para regulamentação das atividades complementares e do trabalho de conclusão
de curso. Houve encaminhamento para que os textos dos projetos de minuta
sejam formatados para o padrão de texto oficial das resoluções da UFABC. Houve
encaminhamentos para que o professor Willian José Steinle possa se incumbir
da revisão textual. Após revisão final, os textos de minuta seguirão a tramitação
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interna nos demais órgãos do CCNH e da UFABC: Conselho de Centro, CG e
ConsEPE. 3. Análise de solicitações de redistribuição: 3.1.Professora Neide
C. Moura (redistribuição): Analisou-se o currículo da professora, verificou-se
que é voltado à questão de gênero na produção de material didático. Análise:
as coordenações concluem que o perfil não se adequa às demandas dos
cursos da área de Filosofia. 3.2. Professor Lauro César Figueiredo
(redistribuição): Análise: Perfil de planejamento territorial, patrimônio. Em
conclusão, as coordenações deliberaram que o perfil não se adequa aos
cursos da área de Filosofia. Dessa forma, propôs-se encaminhar para a análise
por outro Centro, se for o caso. 4. Solicitação de cadastramento como Jovem
Pesquisador FAPESP - Rosie Mehoudar: Em texto remetido pelo professor
Arnaldo, foi explicado quanto ao projeto Jovem Pesquisador FAPESP. Consta
do currículo Lattes da pesquisadora: “Áreas de atuação: 1.Grande área:
Linguística, Letras e Artes / Área: Letras. 2.Grande área: Ciências Humanas /
Área: Psicologia / Subárea: Psicanalise. 3.Grande área: Ciências Humanas /
Área: Filosofia.” Deliberações: Houve consenso de que, para um melhor
conhecimento e avaliação quanto ao projeto, há necessidade de mais
informações. Por fim, decidiu-se que o coordenador da Licenciatura em
Filosofia, Professor Flamarion, contatará o diretor do Centro para buscar dados
complementares que subsidiem a análise da solicitação apresentada. Em
sendo o caso, a matéria retornará à pauta, com os elementos para subsidiar
eventual apreciação. 5. Comitê gestor de Licenciatura: Em vista da
rediscussão das licenciaturas, a complexidade das demandas, as licenciaturas
interdisciplinares, há notícias de que haverá reuniões durante o mês de
setembro, para consultar prováveis disciplinas comuns das licenciaturas.
Professora Patrícia avalia que eventuais mudanças em projetos pedagógicos
precisam passar pela apreciação do Núcleo Docente Estruturante.
Encaminhamento: coordenação contatar professor Daniel, de que maneira a
área da Filosofia irá se integrar nas discussões da matéria . 6. Elaboração de
texto sobre a importância das plenárias: Tendo em vista a reunião da
Comissão de Graduação agendada para o dia 19 de setembro, ocasião em que
serão discutidas as resoluções Consuni n°47 e Consepe n°74, houve
encaminhamentos para a construção de um texto a ser apresentado no dia 19
de setembro. Considerando que muitas das decisões das coordenações de
curso precisam ser coletivas, ou seja, em muitas dessas decisões não há como
centralizar as decisões num corpo menor de docentes, assim, as plenárias
mostraram-se essenciais para a fundamentação, construção de textos e
decisão de diversos assuntos dos cursos, sendo as plenárias o foro para a
discussão e tratamento inicial das matérias, as quais são revisadas, e
aprovadas ou reformuladas pelas coordenações. As coordenações dos cursos
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e o corpo docente geral, que crescem e refletem as mudanças na universidade,
precisam se comunicar e manter mecanismos organizativos de decisão
coletiva. As plenárias podem ser úteis para tratar e aprofundar a abordagem de
temas mais complexos, dinamizando o trabalho da coordenação, que tende a
ser mais objetivo quando os temas foram anteriormente pautados em plenária.
Sem o trabalho inicial das plenárias, as coordenações teriam mais atribuições
do que já possuem, por isso, as plenárias podem ser úteis para colaborar com
as atividades da coordenação. Como encaminhamento, decidiu-se que a
professora Paula Priscila Braga será a relatora final da matéria, responsável
por reunir dados e construir o texto final para apresentação. 7. Papel da
coordenação. Divisão de tarefas: O professor Flamarion destacou algumas
das tarefas mais urgentes para serem divididas entre os membros das
coordenações: A comunicação com a Biblioteca e a atualização dos dados dos
docentes para efeitos das avaliações do MEC. A Professora Cristiane destacou
a importância da atualização dos atributos docentes, para o envio da produção
recente, o que foi produzido do ano anterior até agora. A professora Paula
Priscila Braga colaborará com a reunião dos dados. A professora Marinê de
Sousa Pereira assistirá nas atividades de cobrar e receber a atualização dos
documentos da produção docente. Em se tratando da Biblioteca, houve
encaminhamentos para que os professores Roque e Flamarion possam
continuar acompanhando as atividades relativas à Biblioteca, no que se refere
aos cursos de Filosofia. Foi destacado quanto à necessidade de checagem das
bibliografias básicas e complementares dos cursos, a verificação da planilha de
livros quanto ao que foi adquirido e o que resta pendente de aquisição.
Ressaltou-se que o enfoque do trabalho junto à Biblioteca será checar os
títulos e quantidades de exemplares adquiridos, bem como o que ainda poderá
ser adquirido. Foi destacado que durante a última reunião das plenárias da
Filosofia o professor Roque enfatizou a prioridade para os pedidos de livros
relacionados ao reconhecimento dos cursos. O outro aspecto, relativo às listas
de planilhas referentes a 2011, será acompanhado pelo Professor Flamarion,
suplente do professor Roque junto ao Comitê de Biblioteca. Professor Gustavo
Leyva poderá auxiliar os professores Flamarion e Roque Caieiro. Quanto aos
pareceres e relatos, para a indicação para a Comissão de Laboratórios de
pesquisa, a análise de relatórios semestrais e o eventual uso de verba de RTI,
houve entendimento de que, aparentemente, a matéria não está relacionada
Filosofia. Quanto ao Laboratório de Filosofia, os professores destacaram que o
laboratório parece enquadrar-se como laboratório didático, mas, tendo em vista
que a verba de uso de RTI é para laboratório de pesquisa, houve dúvidas e os
encaminhamentos foram para que seja confirmado junto à direção se o
laboratório de Filosofia pode fazer uso de verba do RTI, tendo em vista o
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caráter didático desse laboratório. 8.Periodicidade (cronograma) de reuniões
da coordenação de Filosofia: Quanto ao cronograma de reuniões, decidiu-se
que as reuniões de coordenação ocorram durante as primeiras sextas-feiras de
cada mês, no período da tarde, tendo em vista a demanda de cada
coordenação de curso, podendo-se agendar outras datas caso seja necessário.
Para a próxima reunião, foi agendado o dia 18/10/2013, no horário de quatorze
horas às dezesseis horas. Foi considerado também o aspecto de que as
reuniões da coordenação e plenárias, dentro do possível, sejam realizadas no
campus de São Bernardo do Campo. Para a próxima plenária, prevista para os
dias 18 ou 20 de setembro, houve encaminhamentos para envio dos
documentos relativos à revisão da planilha (relatoria da professora Patrícia
Velasco). Para a substituição formal da professora Cristiane Negreiros Abbud
Ayoub, coordenadora, no período de 07 até 16 de outubro, foi sugerido o nome
da professora Paula Priscila Braga. Não houve objeções. Às dezessete horas,
a reunião foi encerrada, do que para constar, eu, Leonardo Lira Lima,
assistente em administração, lavrei a presente ata.
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