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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO
PLENÁRIAS DOS CURSOS DE
LICENCIATURA EM FILOSOFIA
CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
FEDERAL DO ABC, REALIZADA NO
DE JULHO DE DOIS MIL E ONZE.

ORDINÁRIA DAS
BACHARELADO E
DO CENTRO DE
DA UNIVERSIDADE
DIA VINTE E CINCO

Aos vinte e cinco de julho de dois mil e onze, às treze horas, na sala 310-3 do Bloco
A, sob a presidência dos professores Daniel Pansarelli, Paulo Tadeu da Silva e
Patrícia Del Nero Velasco, reuniram-se os professores da área os quais assinaram
a lista anexa.
Informes:
1) Resultado da eleição das coordenações de curso:
A profª. Patrícia saudou a todos e iniciou a reunião. A profª. Patrícia informou que as
novas coordenações de curso foram formadas. Observou que os docentes Fernando,
Flamarion e Luiz Fernando não puderam compor nenhuma coordenação, pois não
estavam credenciados em nenhuma plenária, visto que o ingresso destes professores
ocorreu posterior ao período de cadastramento. Comentou que, provavelmente, em
setembro haverá um período para credenciamento dos novos docentes nas plenárias. A
seguir, apresentou as coordenações dos cursos de bacharelado e da licenciatura em
filosofia que possuem a seguinte composição:
Bacharelado em Filosofia
Coordenador e Vice-coordenador
Daniel Pansarelli e Paulo Tadeu da Silva
Membros (titular e suplente)
Patrícia Del Nero Velasco e Renato Rodrigues Kinouchi
Valter Alnis Bezerra e Juliana Bueno
Anastasia Guidi Itokazu e Roque da Costa Caiero

Licenciatura em Filosofia
Coordenador e Vice-coordenador
Patrícia Del Nero Velasco e Roque da Costa Caiero
Membros (titular e suplente)
Paulo Tadeu da Silva e Renato Rodrigues Kinouchi
Juliana Bueno e Valter Alnis Bezerra
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2) Discussão dos PPCs no ConsEPE
O prof. Paulo informou que os projetos pedagógicos dos cursos foram discutidos no
ConsEPE . Na sessão do dia 09/08 os projetos serão apresentados novamente e passarão
para aprovação.
3) Pós-graduação em Filosofia
A profª. Patrícia informou que foi solicitada a indicação de um docente responsável pela
pós-graduação em filosofia. O prof. Fernando Costa Mattos foi indicado e tal sugestão foi
aceita pelos demais professores da área de filosofia. O prof. Fernando sugeriu que,
posteriormente, fosse agendada uma reunião para que no grupo pudesse definir algumas
questões referentes ao programa de pós-graduação em filosofia.

4) Eventos relacionados à Filosofia na UFABC em 2011
A profª. Patrícia comentou com os presentes que foi possível organizar a 1ª Olimpíada
de Filosofia do Estado de São Paulo. O evento contará com o apoio da Pró-reitoria de
Extensão (PROEX) para financiar passagens e diárias dos convidados. Até o momento há
um grande número de inscritos, porém, a professora salientou que não há certezas se
todos realmente participarão, no entanto, será necessário garantir uma infraestrutura capaz
de comportar um grande número de pessoas. O prof. Daniel acrescentou que o Colóquio
de Professores de Filosofia também foi aprovado no edital da PROEX e será realizado nos
dias 5 e 6 de outubro. Informou ainda que o V Encontro Internacional do GT Ética e
Cidadania da ANPOF será realizado durante o período de 16 a 18 de novembro foi
aprovado no Conselho CCNH e contará com o apoio da secretaria do centro. Observou
que há a possibilidade de conseguir financiamento para o evento por meio da FAPESP e
da CAPES.
Ordem do dia
1) Alocação didática para o 3º quadrimestre de 2011
A profª. Patrícia apresentou a grade com os dias e horários das disciplinas do próximo
quadrimestre e os nomes dos prováveis docentes que irão ministrá-las. Observou que
poderá haver alterações de modo que as disciplinas apresentadas e as do BCH sejam
organizadas da melhor forma. A apresentação também indicava o número de alunos
matriculados. Uma questão preocupante foi acerca da disciplina Ética oferecida no período
noturno a qual será ministrada pelo prof. Flamarion e possui 4 alunos matriculados, uma
vez que a turma poderá sofrer redução se alunos cancelarem a matrícula. Porém, se a
coordenação optar pelo fechamento da turma pequena, poderá ser um risco para as
futuras turmas do curso de filosofia que provavelmente não contarão com uma grande

2

Universidade Federal do ABC
CCNH – Centro de Ciências Naturais e Humanas
Ata de Reunião

procura. Teme-se que a Comissão de Graduação poderá alegar que já houve o
cancelamento uma turma com número reduzido de matriculados no passado e possa
querer cancelar turmas do curso de filosofia.
A profª. Márcia sugeriu justificar o fechamento da turma em questão com o argumento
de que não há docentes suficientes na área de filosofia. O prof. Paulo afirmou que tal
argumento seria válido. Sugeriu cancelar a turma do noturno de Ética e alocar o prof.
Flamarion em História da Filosofia Moderna e alterar os dias e horários dos docentes que
estão alocados na disciplina Nascimento e Desenvolvimento da Ciência Moderna. A profª.
Márcia acrescentou que poderia deixar uma turma de Nascimento e Desenvolvimento da
Ciência Moderna sem indicação de docente e verificar no sistema MUSICA se há algum
professor de outra área que gostaria de ministrá-la.
Após a chegada do prof. Flamarion, as propostas foram apresentadas ao docente e
este foi consultado para verificar, de acordo com sua opinião, qual seria a opção mais
viável. Depois de uma discussão conjunta, optou-se por manter a turma noturna de Ética e
não indicar docente para ministrar a turma C de Nascimento e Desenvolvimento da Ciência
Moderna. O prof. Daniel observou que, caso não houver docentes para alocar nesta turma,
será marcada uma reunião para discutir o problema. Acrescentou que a profª. Katya, por
ser a coordenadora da disciplina, poderá indicar um docente para ministrar aulas nesta
turma.
A profª. Patrícia comentou sobre a necessidade de indicar professores para a
coordenação de disciplinas. Foram definidos os seguintes coordenadores:
Ética: Flamarion
História da Filosofia Contemporânea: Luiz Fernando
História da Filosofia Moderna: Paulo
Pensamento Crítico: Patrícia
Lógica: Juliana
Pragmatismo: Renato
Nascimento e Desenvolvimento da Ciência Moderna: Katya
Políticas Educacionais: Lúcio
2) Planejamento de oferta de disciplinas para 2012
O prof. Daniel informou que a Prograd solicitou o encaminhamento, até o dia 27/07, da
relação de disciplinas que serão oferecidas no próximo ano, sendo necessário definir as
disciplinas de opção limitada.
Foi apresentado o planejamento para cada um dos quadrimestres de 2012. Para o
primeiro quadrimestre, decidiu-se oferecer Filosofia da natureza, mecanicismo e
cosmologia e Temas de filosofia contemporânea. No segundo quadrimestre as disciplinas
de opção limitada escolhidas foram História e filosofia da ciência e Temas da filosofia
antiga. No terceiro quadrimestre serão oferecidas Filosofia da educação, Pesquisa em
filosofia e Pensamento Nietzcheano e seus desdobramentos contemporâneos.
Sem mais, a reunião encerrou-se às 15h35. Do que para constar, eu, Juliana Yukiko
Akisawa da Silva, Assistente administrativa do CCNH, lavrei e assinei a presente Ata,
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aprovada pelos professores Paulo Tadeu da Silva e Patrícia Del Nero Velasco,
coordenadores do Bacharelado e Licenciatura em Filosofia, respectivamente, e pelos
demais presentes.

Juliana Yukiko Akisawa da Silva
Assistente Administrativa

Prof. Dr. Paulo Tadeu da Silva
Coordenador do Bacharelado em
Filosofia

Prof.ª Dr.ª Patrícia Del Nero Velasco
Coordenadora da Licenciatura em
Filosofia
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