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ATA DA QUARTA 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 VINTE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL
E ONZE.
Aos vinte de dezembro de dois mil e onze, às catorze horas, na sala 302-3 do Bloco
A, sob a presidência do professor Daniel Pansarelli e da professora Patrícia Del
Nero Velasco, reuniram-se os professores da área os quais assinaram a lista anexa.

O prof. Daniel saudou a todos e iniciou a reunião. O prof. Daniel apresentou a
professora Cristiane, primeira colocada no concurso de Filosofia Medieval e passou a
palavra para a profª Anastasia.
1) Informes
a. BCH
A profª Anastasia informou que atualmente está sendo discutida com a coordenação do
BCH a criação de um pós- BI em Letras e futuramente irá trazer novas informações.
b. Biblioteca
O prof. Luis Fernando comunicou a todos sobre a existência de cinco estantes de livros
da Filosofia na biblioteca do bloco A, as quais serão levadas para o bloco Sigma. Informou
que pretende fazer a classificação dos livros em janeiro de 2012, baseada na catalogação
da USP e solicitou ajuda para o procedimento. Os professores Fernando e Flamarion se
dispuseram a auxiliá-lo. O prof. Roque observou que no próximo quadrimestre será feita
uma nova solicitação de livros à biblioteca e por isso pediu a todos que enviem suas listas.
O prof. Daniel concordou, pedindo a todos que adiantem os pedidos.
c. Editora UFABC
O prof. Daniel relatou sua participação no GT de desenvolvimento de procedimentos
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para implementação da Editora UFABC. O grupo é formado por docentes, representantes
administrativos e visa estabelecer o perfil da editora da Universidade. O prof. Paulo
questionou se há uma previsão para o funcionamento da editora e o prof. Daniel afirmou
que o GT tem duração de seis meses. No final de maio será apresentado o plano de
implementação à Reitoria para ser aprovado.
d. Alocação didática 2012
A professora Patrícia reafirmou a posição da Filosofia de não aceitar a 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 do CECS, ampliando assim a porcentagem de 50% definida no relatório do
Grupo de Trabalho Docentes.
O prof. Daniel pontuou sobre a posição favorável do Prof. Arnaldo em relação à
separação da oferta de BECM entre os primeiros quadrimestres. O prof. Daniel salientou
que este assunto tem de ser refletido, pois diminuiria a oferta da disciplina para o 1°
quadrimestre, mas sobrecarregaria o outro para os CECS, já que no segundo quadrimestre
é oferecido CT, provavelmente os profs. da Filosofia teriam que auxiliar do outro Centro.
e. Núcleo de Ética, Direitos Humanos e Cidadania
O prof. Daniel apresentou a carta de criação do Núcleo de Ética, Direitos Humanos e
Cidadania e afirmou que assim que houver um projeto, a questão poderá ser discutida
entre os interessados em integrar o grupo. O prof. Daniel acrescentou ainda a necessidade
de se buscar um espaço no campus Alfa para o Núcleo, não um espaço exclusivo, mas
que nele houvesse uma ascendência da Filosofia. Os profs. Fernando e Flamarion
demonstraram interesse em participar do Núcleo de Ética.

2) Aprovação da ata anterior
O prof. Daniel perguntou se todos estavam de acordo com a ata da reunião anterior e
ela foi aprovada por unanimidade.
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3) GT Multicampi e GT Espaços de Pesquisa

A profª Patrícia incluiu mais um ponto na pauta devido à solicitação da Direção do
CCNH em propor a candidatura de dois representantes de cada área do Centro para
participar do GT Multicampi e do GT Espaços de Pesquisa. O prof. Luis Fernando
candidatou-se ao primeiro GT e a profª Anastasia ao segundo.

4) Professor visitante

O prof. Daniel afirmou que dos seis professores visitantes recebidos pelo CCNH, dois
cabem à Filosofia, mas com o desligamento de dois docentes da Física e dois da Química
e considerando as vagas dos concursos, a Filosofia inicialmente usaria apenas uma vaga.
O concurso poderia ser realizado em janeiro, tendo em vista a agilidade da contratação,
com duração de 15 dias. O docente contratado poderia ajudar em BECM no próximo
quadrimestre.
O prof. Fernando sugeriu a vinda de um docente aposentado, de renome para
contribuir com a pós-graduação, porém o prof. Flamarion acredita que seja prioritária a
questão do BECM. O professor Daniel sugeriu a definição de um edital para contratação do
docente visitante com base em BECM.
O prof. Paulo concordou com o prof. Daniel e acrescentou que há grande possibilidade
do CCNH assumir algumas destas disciplinas e por isso seria interessante que o docente
contratado tivesse trânsito na área da Filosofia da Ciência. O prof. Roque salientou que o
docente

visitante

ajudaria

em

outras

disciplinas

e

deverá

estar

ciente

da

interdisciplinaridade do projeto pedagógico, ou seja, da possibilidade de ministrar
disciplinas comuns aos BIs . O prof. Daniel sugeriu que fosse feito um edital para 01 vaga
apenas. O professor Fernando acrescentou que os pontos do edital tenham caráter geral.
Os profs. Anastasia, Paulo e Roque ficaram encarregados de elaborar os pontos do edital.
O prof. Paulo alertou sobre o fato de que a contratação como visitante não garante ao
docente vaga no concurso para efetivo. O prof. Daniel afirmou que o assunto sobre a
segunda vaga será retomado na próxima reunião.
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5) Bancas para concursos em andamento
O prof. Daniel afirmou que possivelmente acontecerão concursos simultâneos em
2012 e por isso existe a necessidade de se deixar as bancas encaminhadas.
O prof. Paulo sugeriu que o docente responsável pela elaboração dos pontos do
edital também poderia preparar as bancas e salientou que os orientadores de mestrado
e doutorado dos candidatos não devem ser chamados. O prof. Fernando acrescentou
que a banca poderia ser formada após a inscrição dos candidatos, para que não ocorra
o problema levantado pelo prof. Paulo.
O prof. Daniel sugeriu que as listas deverão ser enviadas até o dia 10 de fevereiro.

6) Aula Magna 2012
O prof. Daniel afirmou que um dos eventos a serem realizados no próximo ano será
a Aula Magna, a qual deverá ocorrer em maio. O professor Daniel afirmou que o ideal
seria convidar um docente de renome para ministrar a Aula. Seria uma aula aberta,
para mostrar aos alunos ingressantes a possibilidade do curso de Filosofia na UFABC.
Ele sugeriu ainda que fosse formado um grupo de dois ou três docentes a fim de
indicar um convidado. Os profs. Cristiane, Fernando e Maria Cecília integrarão o grupo.

7) Perspectivas e diretrizes para a gestão em 2012
O prof. Daniel comentou sobre a necessidade de traçar em conjunto, metas de
gestão. A profª Patrícia afirmou que existem tópicos a serem desenvolvidos
relacionados à licenciatura, dentre eles, atividades complementares, estágios e TCC. O
prof. Roque sugeriu que esses assuntos fossem ser tratados na próxima plenária da
licenciatura.
O prof. Daniel afirmou que o Prof. Arnaldo providenciou o requerimento para o
credenciamento dos novos professores através de uma portaria junto à PROGRAD.
A profª Patrícia demonstrou interesse em realizar em 2012 o II Colóquio de Filosofia
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e as 2° edição das Olimpíadas de Filosofia.
O prof. Fernando demonstrou interesse em realizar um colóquio de Filosofia Alemã.
O prof. Daniel afirmou que há 33 vagas para docentes a serem preenchidas em
2012 e poderia se pensar nas áreas para os concursos, já que a Filosofia conta com o
apoio da Direção na disposição das mesmas. O prof. Daniel acrescentou sobre a
necessidade de se fazer um planejamento de trabalho baseado nos 18 créditos, porém
há de se pensar na projeção de créditos e docentes para 2013 e 2014. Uma das
soluções para amenizar a questão do aumento de créditos devido à possível falta de
docentes para os próximos anos seria diminuir as disciplinas limitadas. O prof. Roque
sugeriu que fosse negociado o reoferecimento das disciplinas.
O prof. Paulo salientou sobre a possibilidade de se repensar as disciplinas
oferecidas como obrigatórias para a licenciatura e as de opção limitada para o BCH,
pois não há docentes para reoferecimento de disciplinas e propôs que fosse discutido
com a coordenação do BCH e BCT o reoferecimento e oferecimento destas disciplinas,
separando-as ou distribuindo-as entre os quadrimestres. Em relação aos concursos na
área da Filosofia, o prof. Paulo acrescentou que não há um número grande de inscritos,
mas que a demanda está aumentando e que o maior problema encontra-se na
alocação dos BIs e não no bacharelado e na licenciatura.
A profª Maria Cecília afirmou que a ementa da disciplina Teoria da Justiça é
impraticável e questionou sobre a possibilidade de reorganizar a bibliografia. A profª
Patrícia afirmou que a bibliografia deve servir como um norteador.

8) Pós- Graduação
O prof. Fernando apresentou uma tabela com os cursos de pós-graduação em
Filosofia no país e a possível classificação do curso de pós da UFABC com a projeção de
docentes e publicações. O prof. Fernando acrescentou que o curso apresenta boas
condições para aprovação, ele seria o primeiro na região, pois não há pós-graduação em
Filosofia no ABC e na Baixada Santista. O prof. Fernando afirmou que a proposta deve
passar pela Comissão de Pós Graduação em fevereiro, antes de ser enviada a CAPES.
Segundo o prof. Fernando, a CAPES avalia o número de docentes qualificados e suas
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publicações. O ideal é que se tenham três docentes, no mínimo, por linha de estudo e que
70% dos docentes permanentes sejam exclusivos.
A profª Cristiane sugeriu que fosse definida uma área. O prof. Daniel acrescentou
que é necessária a construção de uma coesão, pensar em um eixo genérico, mais
abrangente, como a questão do conhecimento, própria do tema. O prof. Flamarion sugeriu
que a área ficasse apenas com o nome Filosofia e devido à diversidade dos professores,
pressupõe-se no mínimo três linhas. O professor Fernando afirmou que a projeção indica
sete docentes por linha.
O prof. Daniel considerou que as linhas definidas anteriormente congregam em
grupos e por isso, tais grupos poderiam se reunir e definir o tema da linha. O prof.
Fernando concordou com o prof. Daniel e acrescentou que uma das linhas poderia ter o
nome Ensino. O prof. Luis Fernando sugeriu que a linha Filosofia da Ciência e Lógica
poderia ser denominada Conhecimento e Lógica e as outras Ensino da Filosofia e História
da Filosofia.
O prof. Fernando acrescentou que é preciso que se tenha uma disciplina obrigatória.
A profª Maria Cecília manifestou-se favorável à decisão de se escolher uma disciplina
envolvendo o tema Seminário de projeto e Seminário de pesquisa, O prof. Paulo
concordou com a profª Maria Cecília e observou que do ponto de vista temático o ideal
seriam duas disciplinas com temas centrais. O prof. Fernando acrescentou sobre a
possibilidade de estabelecer quatro disciplinas, duas obrigatórias e duas optativas.
De acordo com as linhas pré-estabelecidas foram formados três grupos a fim de
definirem o tema da linha de estudo. O grupo formado pelos docentes Anastasia, Juliana,
Katya, Paulo, Renato, Roque e Valter definirão um nome para a linha Conhecimento e
Lógica. O nome da linha Ensino da Filosofia será definida pelos docentes, Daniel,
Flamarion e Patrícia. História da Filosofia contará com os docentes Cristiane, Fernando,
Luis Fernando e Maria Cecília.
Sem mais, a reunião encerrou-se às 18h40. Do que para constar, eu, Janete Maria
de Carvalho, 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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Janete Maria de Carvalho
Assistente Administrativa

Daniel Pansarelli
Coordenador do curso de Bacharelado em
Filosofia

Patrícia Del Nero Velasco
Coordenadora do curso de Licenciatura em
Filosofia
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