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Ata da 1ª reunião ordinária conjunta das coordenações dos cursos de Bacharelado em Filosofia e de
Licenciatura em Filosofia, realizada às quatorze horas do dia vinte e quatro de janeiro de dois mil e
quatorze, no campus de São Bernardo do Campo, na sala 202, 2ºandar do bloco delta. A reunião foi
presidida pelos coordenadores professor Flamarion Caldeira Ramos e professor Luiz Fernando
Barrére Martin. Pela Licenciatura em Filosofia, compareceram os professores Fernando Costa
Mattos, Marinê de Souza Pereira, Monique Hulshof, Paula Priscila Braga e Anastasia Guidi Itokazue
, pelo Bacharelado em Filosofia, os professores Miriam Mesquita Sampaio de Madureira, Monique
Hulshof e Fernando Costa Mattos. Iniciada a reunião, passou-se ao relato dos informes. Informes:
Abertos os trabalhos, o prof. Luiz Fernando Barrére Martin utilizou a palavra destacando que a
reunião foi convocada para validar pontos fundamentais sobre os trabalhos dos cursos. Informe
sobre o NDE: O Professor Flamarion destacou que o NDE não tem caráter deliberativo sobre o que
será discutido hoje, tendo em vista a resolução do CONAES, as resoluções Consepe 74 e Consuni 47.
No entanto, tendo em vista a importância dos temas discutidos e a serem aprovados ou validados, os
NDEs participarão como convidados da reunião. É preciso pensar em como vamos instituir de fato a
representação discente. Resolução relativa a esse assunto foi aprovada na CG, será referendada em
outras instâncias, sem necessidade que o discente tenha uma reserva de vaga ou que tenha cumprido
um número específico de créditos. Deverá ser um discente do curso de Filosofia, mas não precisará
cumprir um número específico de créditos. Isso visa a fortalecer a participação discente. Encerrados
os informes, foi aberta a discussão das matérias da pauta. Para o coordenador Luiz Fernando, as
vagas de concurso devem ser discutidas nas plenárias. O professor Flamarion ressaltou o costume da
Filosofia de realizar as reuniões de plenárias. Professora Marinê destacou a importância de retomar o
item de pauta de reunião anterior: Solicitação de cadastramento como Jovem Pesquisador FAPESP Rosie Mehoudar. Encaminhamentos: Professora Marinê retomará contato. Compra de livros com
orçamento do Centro: propostas: Professor Luiz Fernando destacou que na verba do Centro há
R$48000,00 para material permanente da área de Filosofia. Enviará mensagem aos professores
solicitando sugestões para utilização dessa verba, tal como a compra de livros, pois livro é material
permanente. Nesse caso, não se trata de verba da Biblioteca, mas sim da verba do Centro que pertine
à área de Filosofia. Professora Maria Cecília faz mencionar que parece interessante o uso de recursos
para audiolivros, livros em braile, material que atenderia aos discentes deficientes visuais. A
professora Maria Cecilia voluntariou-se para fazer o levantamento necessário relativo a esse tipo de
material. Demandas precisam chegar ao professor Luis Fernando até o dia 05 de fevereiro, que
enviará mensagem com todas as informações necessárias para o envio das sugestões de livros. A
sugestão lançada pela professora Maria Cecilia foi bem recebida, os presentes concordaram com a
sugestão. PAUTA: 1. Aprovação de ata anterior das reuniões conjuntas de coordenações
realizadas no exercício de 2013: primeira reunião ordinária conjunta das coordenações,
exercício 2013: Correções de erros de digitação. Encaminhamentos: A ata foi aprovada.2.
Validação dos regulamentos do Trabalho de conclusão de curso (TCC) e das Atividades
Complementares: Segue a versão aprovada em plenárias e na coordenação, agora, com as
formatações inclusas. Encaminhamentos: Considerando a versão apresentada, foi aprovada por
unanimidade e será publicada no site dos cursos. 3. Definição de perfil para Técnico de
Assuntos Educacionais da área de Filosofia e espaços de pesquisa para a Filosofia na
UFABC (relatoria: professor Luiz Fernando Barrére Martin): E-mail do professor Luiz
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Fernando, reunião com o professor Ronei, estudo de demanda para um ou mais técnicos para
atuar na área de Filosofia. Quanto à comissão de espaços de pesquisa, os professores Flamarion e
Luiz Fernando ressaltaram que é necessário responder sobre espaços de pesquisa para o
desenvolvimento dos trabalhos da área, por exemplo, laboratórios de lógica e metafísica. O
professor Daniel Pansarelli destaca que a consulta em tela refere-se a responder que ninguém da
Filosofia está alocado em nenhum laboratório e não há previsão disso. Avalia que tais espaços
devem ser solicitados, e que os mesmos sejam incluídos no s projetos dos prédios que estão em
fase de projeto. Nome institucional é laboratório de pesquisa, que pode ser uma sala de
colóquios. Importante que respondam à pesquisa, fornecendo subsídios para que os professores
Flamarion e Luiz encaminharem pedidos a essa comissão. Aproximar-se do Núcleo de Ciência e
Tecnologia, há verba que poderíamos usar. Professor Luiz Fernando enviará dados até a próxima
terça-feira. Professora Maria Cecília Reis lembra que é preciso evitar que isso fique apenas na
ata, é preciso definir áreas convergentes, terrenos que a Filosofia possa ocupar. Para o prof. Luiz
Fernando, é necessário uma descrição mínima. Professor Daniel Pansarelli lançou a sugestão de
um laboratório para cada um dos grupos, com cinco ou seis espaços. Professora Marinê propôs
a divisão conforme a seguinte configuração: 2 espaços para seminário, 2 espaços para grupos de
estudo, 2 espaços para pesquisa de área. Encaminhamentos: Espaços de pesquisa: Foi
acordado entre os presentes a sugestão de 6 nomes para os espaços de pesquisa da Filosofia, para
que possam receber de 3 a 8 professores por espaço. As sugestões são as seguintes: 1. Ética e
Filosofia Política (Peluso, Flamarion, Gustavo, Miriam, Bruno, Monique, Fernando, Daniel); 2.
Filosofia da Mente, contemplando uma interface com a neurociência e a cognição (Renato,
Maria Cecília, Lorenzo) ; 3.História e Filosofia da Ciência (Anastasia, Luciana, Paulo Tadeu,
Marcia Alvim, Katya, Graciela); 4. Estética, arte e tecnologia: (Marilia, Paula, Marinê); 5.
História da Filosofia e da Cultura (Cristiane, Luiz Fernando, Alex) ; 6. Epistemologia, Lógica e
Filosofia da Linguagem (Patrícia, Roque, Anderson, William, Juliana Bueno). Será redigida CI
com destino à direção, ao diretor professor Ronei Miotto. Técnico em Assuntos Educacionais:
São apresentadas as sugestões encaminhadas via e-mail pela professa Patrícia e pelo Anderson.
Professor Daniel Pansarelli destacou que o TAE é funcionário administrativo com função
pedagógica. Mínimo 1 por área, ideal de 1 por curso. Dividir para os dois cursos, períodos.
Apenas 1 não é suficiente. Encaminhamentos: compilação do material a ser enviado ao professor
Ronei.4. Solicitação de redistribuição do professor Milton José Zamboni: Professor Luiz
Fernando destacou que a solicitação, tendo em vista o currículo lattes e o perfil profissional,
parece indicar que não há proximidade com área e os dois cursos. O professor Milton tem
formação em Ciências Sociais. Projeto de pesquisa é amplo, aparentemente relaciona-se com
outros cursos e áreas da UFABC. Encaminhamentos: Analisada a solicitação, foi concluído que
o perfil do profissional não adere à área. Sugere-se encaminhar solicitação para análise de outros
centros, o CECS, por exemplo, que possui cursos de planejamento territorial e outros ligados às
ciências sociais. 5. Concursos emergenciais: O professor Flamarion destacou as demandas
urgentes. Há carências, essas decorrentes de concurso que houve em outubro, cuja vaga não foi
preenchida. Há um número pequeno de professores das áreas de ensino e licenciatura,
aprendizagem e didática. Sugestão para novo concurso, que precisa ocorrer no primeiro
semestre. Caso haja candidato aprovado, é preciso que a posse ocorra até 07 de julho, senão, só a
partir de janeiro de 2015 as nomeações serão retomadas. Tendo em vista a demanda urgente,
salienta-se a seleção para professor visitante na área de Ensino de Filosofia. O edital deve ser
amplo e atraente para professores que não sejam especificamente da área de Filosofia, mas
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relacionados sobretudo ao ensino. Dentre as propostas apresentadas, destacam-se a seleção para
professor visitante e o concurso para professor efetivo. Encaminhamentos: Em caráter
emergencial, aprovou-se a abertura de concurso para a contratação de professor adjunto/efetivo
da subárea de ensino de Filosofia. Paralelamente, solicitar o processo seletivo para contratar
professor visitante, considerando o prazo de até 1 ano, prorrogável por igual período. Além de
vagas para a área de Ensino de Filosofia, destaca-se ainda a necessidade de abertura de concurso
para suprir a vaga em aberto do professor Valter (Filosofia da Ciência), bem como vagas para a
área de Filosofia Antiga. 6. Calendário de eventos:. Professor Daniel Pansarelli informou sobre a
pretensão de realizar a Semana da Licenciatura em Filosofia. Nada mais havendo a declarar, os
presidentes deram por encerrada a reunião, da qual eu, Leonardo Lira Lima, lavrei a presente ata,
cuja leitura e aprovação será realizada na próxima reunião ordinária conjunta das coordenações.
Leonardo Lira Lima - redator
Assistente em administração
Apoio aos cursos de Filosofia
Prof. Luiz Fernando Barrére Martin- Presidente
Coordenador do curso de Bacharelado em Filosofia
Prof. Flamarion Caldeira Ramos – Presidente
Coordenador do curso de Licenciatura em Filosofia
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