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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DAS
PLENÁRIAS DOS CURSOS DE BACHARELADO E
LICENCIATURA EM FILOSOFIA DO CENTRO DE
CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ABC, REALIZADA NO DIA CATORZE DE
JUNHO DE DOIS MIL E ONZE.
Aos catorze de junho de dois mil e onze, às dezessete horas e vinte minutos, na
sala 304-1 do Bloco A, sob a presidência dos professores Paulo Tadeu da Silva e
Patrícia Del Nero Velasco, coordenadores do Bacharelado e Licenciatura em
Filosofia, respectivamente, reuniram-se os professores da área os quais assinaram
a lista anexa.
Ordem do Dia:
1) Definição das vagas da Filosofia:
O prof. Paulo saudou a todos. Explicou que até a semana anterior os cursos de
Filosofia teriam direito apenas à vaga de reposição do professor Peluso, contudo,
receberam a informação de que surgiram 60 vagas novas e a Reitoria iria priorizar as
áreas com maior carência. Informou que o prazo para enviar as solicitações de vagas com
editais à Direção do CCNH seria até a próxima quinta-feira, mas solicitou ao prof. Arnaldo,
diretor do Centro, que enviassem apenas os nomes das vagas e não os editais. Assim,
concluiu dizendo que a convocação em caráter de urgência foi feita tendo em vista a
necessidade de definição das referidas vagas. Informou que os coordenadores dos cursos
fizeram um estudo das matrizes tendo em vista mapear as demandas futuras para cada
quadrimestre letivo.. Disse ainda que o professor Daniel Pansarelli trabalhou também
nesse estudo, demonstrando que serão precisos 27 docentes até o fim do ano de 2012
para totalizarem 16 créditos por docente ao ano. A profa. Patrícia aproveitou a reunião para
informar que o grupo tinha até o dia 21 de junho para repensar eventuais alterações de
pontos do projeto pedagógico, dado que este é o prazo máximo para o envio dos projetos
ao ConsEPE. Disse também que devido às sugestões de membros da CG com relação às
disciplinas livres, a lista destas nos projetos teria que ser revista nesta fase. O prof. Paulo
apresentou sugestões de professores em relação às possíveis vagas:
O prof. Fernando Mattos sugeriu o seguinte: Filosofia Moderna, Filosofia
Contemporânea com ênfase no século XX e Estética;
O prof. Daniel sugeriu Ética e Filosofia Política, Filosofia Antiga e Medieval, Estética,
Ensino de Filosofia e Filosofia da Ciência;
O prof. Luiz Fernando sugeriu abrir áreas e dobrar as vagas;
O prof. Valter sugeriu Estética, Filosofia Antiga, Filosofia Medieval, etc, totalizando dez
áreas.
O prof. Paulo seguiu com seu relato e sugeriu fechar as áreas e quantidades de vagas
para cada área a serem indicadas. A profa. Patrícia disse que ao invés de doze vagas, que
é o que desejam, pode ser que consigam somente quatro ou cinco vagas para a Filosofia.
O prof. Paulo chamou atenção para mensagem da Direção sobre o problema de devolver
vagas. A profa. Juliana questionou quais vagas foram abertas e não foram preenchidas,
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pois pode não ser estratégico solicitar vagas dessas áreas. O prof. Paulo respondeu que
as áreas em questão foram Contemporânea e Antiga, as quais não tiveram vagas
preenchidas pois os candidatos não passaram na prova escrita. Disse que questionou o
Diretor do Centro sobre o fato da falta de professores poder prejudicar o reconhecimento
do curso, já que existem áreas não contempladas com professores. O prof. Valter enfatizou
que o curso de Filosofia necessita de mais vagas, pois está em implantação, enquanto que
os outros cursos estão estabilizados. Os professores concordaram em solicitar o máximo
de vagas possíveis, assim, definiram, por unanimidade após mais de duas horas de
reflexões, as seguintes vagas na seguinte ordem:
1 Estética;
2 Filosofia Antiga;
3 Filosofia Contemporânea;
4 Ensino de Filosofia;
5 Filosofia Política;
6 Filosofia Moderna;
7 Filosofia da Lógica e Filosofia da Linguagem;
8 Filosofia Medieval;
9 Filosofia Contemporânea;
10 Epistemologia;
11 Lógica e Filosofia da Lógica;
12 Filosofia Moderna;
13 Filosofia Política;
O prof. Valter questionou o que seria inegociável. O prof. Paulo disse que quatro
vagas já estavam garantidas e, para ele, até a sexta vaga seria inegociável. Lembrou,
ainda, que se a vaga de Ensino for pleiteada através das Licenciaturas, poderão ter ainda
mais uma vaga. Considerou o ideal receberem até a oitava vaga solicitada, pelo menos.
Ainda, o prof. Roque sugeriu argumentarem os fatos de só terem tido uma vaga de
reposição e do reconhecimento do curso estar previsto para 2012.
Sem mais, a reunião encerrou-se às 19:52 horas. Do que para constar, eu, Renato
da Silva Correa, secretário executivo do CCNH, lavrei e assinei a presente Ata, aprovada
pelos professores Paulo Tadeu da Silva e Patrícia Del Nero Velasco, coordenadores do
Bacharelado e Licenciatura em Filosofia, respectivamente, e pelos demais presentes.
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