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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2011 DOS
PROFESSORES DE FILOSOFIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS
NATURAIS E HUMANAS DA UFABC, REALIZADA NO DIA VINTE
DE ABRIL DE DOIS MIL E ONZE.
Aos vinte dias do mês de abril de 2011, na sala 311, Torre 3, Bloco A da
Universidade Federal do ABC em Santo André, às 14:00 horas, reuniu-se em sessão o
corpo docente dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia, presidida pelos
coordenadores pro tempore do Bacharelado e Licenciatura em Filosofia, o professores
Paulo Tadeu da Silva e Patrícia Del Nero Velasco, e com a presença dos professores
Anastasia Guidi Itokazu, Daniel Pansarelli, Fernando Costa Mattos, Flamarion Caldeira
Ramos, Katya Margareth Aurani, Luiz Fernando Barrére Martin, Valter Alnis Bezerra, além
da assistente administrativa Juliana Y. Akisawa da Silva. Estiveram ausentes, com
justificativa, os professores Juliana Bueno, Márcia Helena Alvin, Renato Rodrigues
Kinouchi e Roque da Costa Caiero.
Informes:
Formação das Plenárias de curso
A profª. Patrícia informou que a presente reunião pode ser a última sessão
conjunta, uma vez que as plenárias dos cursos específicos foram formadas e cada curso
deverá realizar as próprias reuniões. Observou que tal distinção será necessária para o
futuro processo de reconhecimento dos cursos, porém ainda haverá o diálogo entre os
docentes credenciados nos cursos e as coordenações. Alertou os novos professores
acerca do prazo para o credenciamento nas plenárias de curso que provavelmente
ocorrerá a partir de agosto.
Instrumento de avaliação
O prof. Paulo informou que encaminhará, por e-mail, o instrumento de avaliação de
cursos de graduação do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior (SINAES)
para que todos tenham ciência dos itens que serão avaliados futuramente para o
reconhecimento dos cursos.
Iniciação científica
O prof. Paulo ressaltou a importância da iniciação científica para o curso e para a
futura criação do mestrado em filosofia. Observou que há editais vigentes e orientou que
professores informassem alunos interessados.
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Temas e problemas em filosofia
A profª. Patrícia ressaltou a importância da disciplina do BCH “Temas e problemas
em filosofia”, por ser uma espécie de “convite à filosofia” ao aluno iniciante e incentivá-lo a
cursar, após o término do BCH, o Bacharelado e/ou a Licenciatura em Filosofia.

Pauta
Apresentação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos na Comissão de
Graduação
A profª. Patrícia informou que os projetos pedagógicos dos cursos de Bacharelado
e Licenciatura em Filosofia foram discutidos na última reunião da CG. Na ocasião foram
apontados alguns itens para serem corrigidos e foram sugeridas algumas alterações. A
respeito das referências bibliográficas das ementas, alertou-se sobre a necessidade de
haver títulos disponíveis na biblioteca e o número de exemplares ser suficiente para
contemplar a quantidade de alunos prevista para o curso. Também foi advertido que a
palavra “trimestre” deve ser corrigida para “quadrimestre” e o tópico “Forma de acesso”
deve ter um texto padrão para todos os cursos pós BCH, o qual será enviado pela
própria PROGRAD.
Para as disciplinas que possuem numeração em sua nomenclatura, foi proposta
a retirada de números, uma vez que a sequência numérica transmite a ideia de prérequisitos para cursar determinadas disciplinas. Foi explicado que tal concepção não
condiz com a pedagogia da universidade, pois o que existe é recomendação, não
havendo obrigatoriedade de alunos cursarem a disciplina I para, posteriormente, cursar
a II ou a III.
No PPC da Licenciatura em Filosofia, foi solicitada a inserção de
esclarecimento, no texto, sobre a questão de disciplinas pedagógicas serem oferecidas
somente no quinto quadrimestre.
Quanto ao número de docentes, a profª. Patrícia declarou, na reunião da CG,
que a quantidade de professores da área está insuficiente. O prof. Paulo observou que
a demanda de docentes da área irá aumentar, tendo em vista que o curso de pósgraduação em Ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática está em
andamento e, futuramente, haverá a pós-graduação em Filosofia. A profª. Anastasia
acrescentou que os docentes não ministram apenas disciplinas específicas do curso.
Os professores também são alocados para ministrarem disciplinas do BCT e BCH. O
Prof. Daniel sugeriu elaborar uma CI, alertando sobre o aumento da demanda e a
necessidade de mais docentes na área de filosofia. Acrescentou que caso os
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concursos não forem liberados, poder-se-iam tentar contratações emergenciais. Os
presentes concordaram com a sugestão e propuseram a elaboração de uma CI a ser
encaminhada ao diretor de centro, reitor e pró-reitores alertando para a necessidade
de contratação de novos docentes.
O prof. Paulo compartilhou com os presentes o comentário positivo por parte da
servidora Rita, da biblioteca, acerca da relação de livros encaminhada para o processo
de compra. Salientou que será necessário atualizar a lista de pedidos de livros.
Informou que irá repassar, por e-mail, a planilha a fim de que todos possam auxiliar
sugerindo títulos. A lista deverá ser finalizada até o dia 2 de maio. Comentou com os
presentes sobre a possibilidade de docentes que possuem o título de pós-doutorado
encaminhar um projeto para a FAPESP, o qual permite a aquisição de livros difíceis de
serem encontrados.

Alteração de nomes de disciplinas

Conforme informado anteriormente, a CG sugeriu a inserção de subtítulos em
nome de disciplinas que possuem número. A profª. Patrícia expressou-se favorável as
modificações, pois haveria uma maior aproximação com os objetivos pedagógicos da
universidade e mostraria aos membros da CG que a sugestão foi acatada. A seguir,
consultou os docentes para verificar se todos eram favoráveis a aceitar a proposta da
CG. Os presentes estavam de acordo em efetuar a alteração. O prof. Daniel observou
que a alteração será somente no nome e não no conteúdo e não valeria a pena
contrariar a proposta da CG. Para as disciplina com número I, sugeriu acrescentar a
palavra “fundamentos” como subtítulo. O prof. Fernando concordou com o prof. Daniel
e propôs a colocação do subtítulo “introdução” nas disciplinas I. O prof. Flamarion
apresentou a ideia de adicionar o termo “desdobramentos” para as disciplinas II. A
profª. Anastasia sugeriu inserir os nomes de filósofos nas disciplinas História da
Filosofia Antiga. Deu como exemplos História da Filosofia Antiga: Aristóteles e História
da Filosofia Antiga: Platão. O prof. Paulo observou que será necessário verificar se os
subtítulos condizem com as ementas. Propôs aos presentes que pensassem em
sugestões para serem discutidas por e-mail. Caso não for possível encontrar uma
solução, haverá uma reunião na próxima semana para discutir o assunto, sendo o dia
provável, quinta-feira.
Os professores Paulo e Patrícia agradeceram a todos e declararam encerrada
a reunião às dezesseis horas e trinta minutos, da qual eu, Juliana Yukiko Akisawa da
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Silva, assistente administrativa do CCNH, lavrei e assinei a presente ata, aprovada
pelos professores Paulo Tadeu da Silva e Patrícia Del Nero Velasco, Coordenadores
pro tempore dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia, e pelos demais
presentes.

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

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

Juliana Yukiko Akisawa da Silva
Assistente Administrativa
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