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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2011 DA
COORDENAÇÃO DO BACHARELADO E DA LICENCIATURA DE
FILOSOFIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
DA UFABC, REALIZADA NO DIA TREZE DE DEZEMBRO DE
DOIS MIL E ONZE.

Aos treze dias do mês de dezembro de 2011, na sala 309, Torre 3, Bloco A da
Universidade Federal do ABC em Santo André, às 10:30 horas, reuniu-se em sessão o corpo
docente dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia, o diretor do CCNH, Arnaldo
Rodrigues dos Santos Júnior e o vice-diretor Ronei Miotto. A sessão foi presidida pelo
coordenador do Bacharelado em Filosofia, o professor Daniel Pansarelli, com a presença dos
professores Anastasia Guidi Itokazu, Flamarion Caldeira Ramos, Luiz Fernando Barrére Martin,
Patrícia Del Nero Velasco, Paulo Tadeu da Silva, Renato Rodrigues Kinouchi, Roque da Costa
Caiero, Valter Alnis Bezerra, além das assistentes administrativas Janete Maria de Carvalho e
Juliana Y. Akisawa da Silva. Estiveram ausentes, com justificativa, os professores Fernando Costa
Mattos, Graciela de Souza Oliver, Juliana Bueno, Luis Alberto Peluso e Márcia Helena Alvin.

1) Avaliação da proposta do CECS sobre a alocação de BECM

O prof. Daniel saudou a todos e iniciou a reunião apresentando uma planilha de projeção
da área do bacharelado e da licenciatura em filosofia com a proporção de créditos para 2013 e
2014. Posteriormente, discorreu sobre o histórico da proposta do CECS, a qual se refere à
alocação didática da disciplina Bases Epistemológicas da Ciência Moderna, onde o CCNH
assumiria 90% das turmas desta disciplina em troca de dois docentes transferidos do CECS,
ampliando assim a porcentagem de 50% definido no relatório do Grupo de Trabalho Docentes.
O prof. Daniel afirmou ainda que na reunião dos coordenadores dos cursos dos cursos pós
BCH sobre alocação didática, o Bacharelado em Políticas Públicas alegou que não havia
docentes para atribuir a disciplina referida acima.
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O prof. Paulo declarou não concordar com a proposta, pois considera que dois docentes
oferecidos pelo CECS são insuficientes para suprir as onze turmas de BECM e questionou se os
diretores dos Centros participantes do GT Docentes estavam cientes que deveriam se
responsabilizar pela porcentagem de atribuição proposta pelo relatório. O prof. Arnaldo afirmou
que os três diretores dos Centros assinaram o relatório, mas este pode ser alterado.
O prof. Ronei observou que o acordo não prevê que a disciplina BECM fique somente a
cargo da Filosofia, a aceitação da proposta seria apenas uma solução imediata.
O prof. Renato também manifestou oposição à proposta do CECS e ressaltou que a vinda
dos professores visitantes poderia amenizar tal problema, pois aumentaria o quadro de docentes.
O prof. Arnaldo afirmou que, provavelmente, a vinda de docentes visitantes não ocorrerá em breve
e sugeriu a duplicação de vagas dos concursos realizados anteriormente como alternativa.
O prof. Roque salientou que o relatório assinado no GT Docentes não pode servir de
embasamento para tratar da alocação de BECM, e por isso, deveria se pensar em outras
maneiras de alocar professores do próprio Centro para auxiliar a Filosofia.
O prof. Daniel relatou alguns argumentos enviados pelos professores ausentes. Dentre
eles, considerações relevantes feitas pelos professores Graciela e Luis, sobre a impossibilidade
do CECS alocar docentes para ministrar a disciplina de BECM, o que vai contra a proposta de
interdisciplinaridade do projeto pedagógico da Universidade.
O prof. Paulo sugeriu que BECM, assim como as outras disciplinas em comum entre os BIs
poderiam ser oferecidas em quadrimestres diferentes para o BCT e para o BCH.
O prof. Daniel ressaltou que o débito de créditos do CECS para com a PROGRAD é maior
em relação aos outros Centros e tal fato pode ser utilizado como argumento para contrapor à
proposta em questão. O prof. Roque propôs a aceitação parcial das turmas como solução
imediata, porém a maioria foi contrária à sugestão.
Diante da recusa da proposta, foi sugerida pelo prof. Valter a votação do seguinte
encaminhamento: Não aceitação da proposta do CECS e manter a divisão de responsabilidade
feita pelo relatório do Grupo de Trabalho Docentes. O encaminhamento foi aprovado com oito
votos favoráveis.
Sem mais, a reunião encerrou-se às 12:15 horas. Do que para constar, eu, Janete Maria de
Carvalho, assistente administrativa do CCNH, lavrei e assinei a presente ata, aprovada pelos
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professores Daniel Pansarelli e Patrícia Del Nero Velasco, coordenadores do Bacharelado e
Licenciatura em Filosofia, respectivamente, e pelos demais presentes.
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