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Ata da 2ª Reunião Conjunta das Coordenações do Bacharelado e Licenciatura em Filosofia, realizada
às quatorze horas, do dia vinte e seis de março de dois mil e quinze, na sala S104-Bloco 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
Prof. Flamarion Caldeira Ramos, e contou com a presença do Vice Coordenador do Bacharelado,
Prof. Luiz Fernando Barrére Martin e a Vice Coordenadora da Licenciatura, Profa. Marinê de Souza
Pereira, e dos representantes docentes: Profa. Maria Cecília Leonel Gomes dos Reis, Profa. Patrícia
Del Nero Velasco, Profa. Paula Priscila Braga, Prof. Renato Kinouchi, Prof. Lorenzo Baravalle, Prof.
Bruno Nadai, Profa. Anastasia Guidi Itokazu, Prof. Fernando Costa Mattos e Profa. Elizabete
Cristina Costa Renders. Estiveram presentes os alunos Gustavo de Campos Pinheiro da Silveira,
Pedro Henrique C., Jamile Queiroz Gomes e Caterine Zapata Zilio Barros. Justificaram ausência:
Profa. Cristiane Negreiros Abbud Ayoub, Prof. Daniel Pansareli, Profa. Katya Margareth Aurani,
Profa. Luciana Zaterka e Profa. Marília Mello Pisani. Esteve presente a assistente em administração
Natasha Ramos Morare, para oferecer apoio administrativo à reunião. Informes: 1.Aula Magna de
2015: O Prof. Flamarion informou sobre a necessidade de pensar na aula magna a ser proposta pela
filosofia, solicitando que este tema fosse acrescido como item de pauta da próxima reunião da
plenária. 2. Comissão para Alocação de Laboratórios para Grupos de Pesquisa do CCNH
(CALGP): O Prof. Flamarion informou que estão ocorrendo debates a respeito de demandas no
Bloco L, apontando aos presentes a possibilidade da manifestação de interesse dos cursos de
Filosofia em obter um espaço no referido bloco. Neste sentido, a Profa. Anastasia disponibilizou-se
para enviar um modelo deste por e-mail. 3.Concurso de Lógica e Filosofia da Lógica: O Prof.
Paulo informou que nenhum dos candidatos inscritos compareceu ao processo seletivo agendado e
indicou os problemas ocasionados pelo fato. Dentre os problemas, informou aos presentes a
necessidade de analisar a alocação da disciplina de Bases Epistemológicas da Ciência Moderna
devido ao número reduzido de docentes nos cursos de Filosofia dentro do atual cenário, levando em
consideração a demanda desta disciplina. Sobre este tema, os docentes debateram as possíveis
soluções. 4.Concurso de Filosofia Antiga: A Profa. Maria Cecília informou que nove candidatos
compareceram ao processo seletivo e apontou que todas as notas foram decididas em consenso,
resultando em um candidato aprovado. O Prof. Paulo apontou aos presentes que acredita que há
grandes possibilidades de o candidato aprovado assumir até o início letivo do segundo quadrimestre.
5. Horário do Segundo Quadrimestre: O Prof. Paulo informou que participou de uma reunião
convocada pela Pró Reitoria de Graduação (Prograd) para apontar as dificuldades encontradas para a
realização das alocações. Na reunião foram debatidas as possibilidades de oferecer algumas
disciplinas dos cursos específicos apenas no período noturno, tendo em vista os recentes problemas
com a alocação de disciplinas nos BIs. Informou que após grande debate na reunião, bem como
debates com o Prof. Flamarion, foi estabelecido o horário do segundo quadrimestre, de modo que a
oferta buscou abarcar todas as disciplinas necessárias a este quadrimestre. Neste sentido, o Prof.
Paulo apontou que existe a possibilidade de cancelamento de turmas, caso ocorra algum problema na
alocação. 6.Greve: O Prof. Bruno Nadai informou sobre possibilidade de greve, conforme o
calendário de lutas nacional do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior
(ANDES). Complementou o informe para convidar os presentes a participar da assembleia que
acontecerá na semana seguinte. Ordem do dia: 1. Banca de seleção de professor visitante para
Filosofia Geral: O Prof. Paulo apresentou a lista de inscritos para o processo seletivo, apontando
algumas observações a respeito do preenchimento dos requisitos previstos no edital. O Prof. Paulo
apontou, pela simplicidade do trâmite de seleção, a necessidade e possibilidade da realização desta
seleção com urgência. Neste sentido, os presentes decidiram que a banca será composta pelos
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Professores Paulo Tadeu da Sila, Anastasia Guidi Itokazu e Bruno Nadai. Neste sentido, ressalta-se
que a Profa. Luciana Zaterka havia demonstrado interesse em participar da banca por e-mail, mas em
conversa com o Prof. Bruno declinou de sua decisão. 2. Bancas dos concursos de Filosofia
Medieval, Filosofia da Ciência e Metodologia do Ensino: O Prof. Paulo apontou a necessidade de
indicação dos membros das três bancas e explicou aos presentes o procedimento a ser seguido para o
andamento dos processos seletivos dos docentes. A respeito da formação das bancas, os presentes
propuseram a indicação de nomes para o concurso de Filosofia da Ciência e, em comum acordo, após
debates, serão resolvidas as indicações de nomes para formação das bancas dos três concursos em
plenária extraordinária agendada para o dia 06 de abril de 2015. A respeito das indicações das
bancas, ficou definido que o grupo de docentes que realizou os editais ficará responsável pela
indicação de nomes. 3. Calendário de reuniões conjuntas das plenárias de filosofia: O Prof. Paulo
apresentou uma proposta de calendário para as reuniões conjuntas de 2015, de modo que os presentes
verificaram e sugeriram alterações de acordo com seus calendários profissionais. Após debates, o
calendário foi definido e será enviado via e-mail aos membros das plenárias. 4. Atribuição didática
do Bacharelado em Ciências e Humanidades (BCH) - Nova matriz: O Prof. Flamarion apresentou
aos presentes a nova grade de disciplinas do BCH, apontando as disciplinas da matriz cuja
responsabilidade é dos cursos de Filosofia. Neste sentido, apontou a necessidade de debater a divisão
de disciplinas cuja responsabilidade é dividida entre os cursos da Filosofia e outros cursos da
UFABC. O Prof. Paulo salientou a importância dos cursos da Filosofia informarem seu
posicionamento às demais instancias da Universidade, para se resguardarem com relação a situações
futuras. Sobre o tema os presentes debateram as necessidades e possibilidades que abarcam o curso.
Superadas as discussões, foi decidido, por maioria de votos, que o curso se posicionará no sentido de
abarcar, da grade do BCH, a totalidade das turmas de Temas e Problemas de Filosofia, Pensamento
Crítico e Ética e Justiça, mas com relação a Bases Epistemológicas, por unanimidade, o curso
abarcará 80% da disciplina. Nada mais havendo a declarar, às dezessete horas e dez minutos o
Coordenador do Bacharelado em Filosofia, Prof. Paulo Tadeu da Silva deu por encerrada a reunião,
da qual eu, Natasha Ramos Morare, lavrei a presente ata.
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