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ATA DA TERCEIRA 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
OUTUBRO DE DOIS MIL E ONZE.
Aos catorze de outubro de dois mil e onze, às catorze horas, na sala 307-3 do
Bloco A, reuniram-se os professores sob a presidência do professor Daniel
Pansarelli e Patrícia Del Nero Velasco, coordenadores do curso de Bacharelado em
Filosofia e de Licenciatura em Filosofia, respectivamente. Estiveram presentes os
professores: Luis Alberto Peluso, Luiz Fernando Barrére Martin, Paulo Tadeu da
Silva e Renato Rodrigues Kinouchi.

1) Atribuição Didática 2012
O prof. Daniel saudou a todos e iniciou a reunião. O prof. Daniel informou que
participou de uma reunião com a Direção de Centro e, na ocasião, foi apresentado o
relatório conclusivo do Grupo de Trabalho Docente, o qual definiu a porcentagem que cada
Centro deve assumir no que diz respeito à atribuição didática de disciplinas dos
Bacharelados Interdisciplinares. Acrescentou que tal divisão deve-se à proposta
interdisciplinar da universidade e observou que há disciplinas as quais a filosofia é
responsável por um percentual maior, como por exemplo, Temas e problemas de filosofia.
Relatou que, conforme informação recebida da Direção, a média de créditos anual por
docente para 2012 deverá somar em média 18 créditos, levando em consideração
somente a carga didática da graduação. A seguir, informou acerca da necessidade de
efetuar um planejamento de atribuição didática para 2012.
O prof. Paulo alertou sobre alguns detalhes a serem observados para o planejamento
como o ingresso de dois novos docentes e o possível retardo nas nomeações, professores
que se afastarão por um período relativamente longo e os que pretendem solicitar a
concentração de carga didática para um dos quadrimestres.
Apesar da ausência de alguns membros da plenária, foi elaborada uma pré-alocação
didática para o próximo ano, atribuindo docentes às disciplinas e ao número de turmas.
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Este planejamento será discutido com os demais professores em sessão agendada para o
dia 20 de outubro, às 14h.
Sem mais, a reunião encerrou-se às 16h30. Do que para constar, eu, Juliana Yukiko
Akisawa da Silva, Assistente administrativa do CCNH, lavrei e assinei a presente Ata,
aprovada pelos professores Daniel Pansarelli e Patrícia Del Nero Velasco, coordenadores
do Bacharelado e Licenciatura em Filosofia, respectivamente, e pelos demais presentes.
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