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Às 14h05 do dia 20 de julho de 2010, na sala R801 do prédio B da Universidade Federal do
ABC, teve início a reunião do corpo docente dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em
Filosofia, presidida pelos coordenadores dos respectivos cursos, os professores Paulo Tadeu da
Silva e Patrícia Del Nero Velasco, e com a presença dos professores Anastasia Guidi Itokazu,
Graciela de Souza Oliver, Juliana Bueno-Soler, Luis Alberto Peluso, Márcia Helena Alvim, Renato
Rodrigues Kinouchi, Roque da Costa Caiero e Valter Alnis Bezerra. A professora Katya Margareth
Aurani justificou a ausência. A reunião contou ainda com a presença do professor convidado
Daniel Pansarelli.
A professora Patrícia ficou responsável pelos dois primeiros informes: 1) a leitura e
assinatura da ata da reunião do dia 29/06/2010 e 2) a situação dos concursos para professor
adjunto nível I na área de Filosofia (edital nº 25/2010). Conforme previamente comunicado por email, a professora Patrícia lembrou que são 40 os inscritos para as quatro sub-áreas e que o prazo
para a realização dos concursos se estende de agosto a novembro de 2010. Logo, faz-se urgente
a configuração das bancas. O professor Paulo deu prosseguimento à pauta situando quanto aos
professores já contatados para as sub-áreas Filosofia Moderna, Filosofia Antiga e Medieval,
Filosofia Contemporânea e Ética. Lembrou também os responsáveis por cada banca,
respectivamente: o próprio professor Paulo, os professores Paulo e Valter, o professor Renato e,
finalmente, os professores Roque e Valter. Por fim, foi lembrado que a UFABC não permite que
professores de uma mesma instituição componham a banca e que o período de realização das
provas deveria ser averiguado novamente com a direção do CCNH, evitando remanejamentos
desnecessários.
Dando seqüência à reunião, a professora Patrícia apresentou o terceiro informe, qual seja,
a solicitação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG) para que grupos interessados em propor
novos cursos de pós-graduação (para serem submetidos à Capes no APCN 2011) indiquem
representantes para compor a Comissão de Novos Cursos de Pós-Graduação (CNPG). Foi
sugerido ao grupo que uma nova reunião fosse marcada para a discussão de uma possível pósgraduação em Filosofia e a necessidade, caso a decisão seja pela criação desta, do grupo se
organizar deste já nesse sentido. O professor Renato aproveitou para divulgar a palestra que o

professor Pablo Mariconda (USP) fará no próximo dia 27/07/10 no campus Sigma, em São
Bernardo; lembrou também que colóquios e seminários são importantes para agregar professores
com interesses comuns em pesquisa, um passo importante para a futura solidificação de uma pósgraduação.
O quarto informe ficou sob a responsabilidade do professor Paulo: a divulgação do I
Congresso Internacional Scientiae Studia, a ser realizado em outubro de 2011. Foi entregue uma
CI à Ana Crivelari, secretária do CCNH, para que fosse encaminhada ao Conselho de Centro.
Nesta CI, busca-se a autorização do uso do nome da UFABC como parceira da USP e da
UNIFESP na organização do evento em questão.
Como primeiro tópico para discussão e deliberação constava a Especialização em Filosofia
e História da Ciência e da Tecnologia. A professora Márcia, coordenadora do curso
supramencionado, colocou em pauta a necessidade do grupo de tomar duas decisões: a primeira
quanto à alocação para as duas últimas disciplinas a serem oferecidas no próximo quadrimestre; a
segunda quanto à continuidade ou não do curso. O professor Renato se prontificou a ministrar a
disciplina Fundamentos Filosóficos das Ciências Naturais. Os professores decidiram que a
disciplina Filosofia da Tecnologia será ministrada por vários docentes em sistema de rodízio. A
professora Márcia propôs então encaminhar ao grupo por e-mail o cronograma e a ementa da
disciplina em questão para que os professores que desejarem possam fazer as escolhas das datas
e temas pelos quais ficarão responsáveis. Em seguida, decidiu-se pela extinção do curso.
Ademais, propôs-se a realização de uma reunião específica para a reflexão sobre a possibilidade
de nova oferta (em outro formato) de um curso de Especialização.
O segundo tópico para discussão e deliberação compreendia a proposta de matriz
curricular para o Bacharelado em Filosofia. O professor Paulo retomou algumas idéias surgidas na
reunião do dia 29/06/2010, como a possibilidade de duas disciplinas de História da Filosofia serem
ofertadas em um mesmo quadrimestre e da disciplina História da Filosofia Medieval II ser
eliminada. Atentou também para o fato de tanto o Comitê de Graduação (CG) quanto à PróReitoria de Graduação (PROGRAD) alertarem os coordenadores de curso quanto à necessidade
de uma “matriz ideal”, a partir da qual será possível aos responsáveis a programação de oferta das
disciplinas obrigatórias.
No transcurso da reunião diferentes assuntos referentes à composição da matriz foram
discutidos: a inclusão ou não de outras disciplinas (sejam como obrigatórias, sejam como opção
limitada) relacionadas à História da Ciência; os temas sugeridos nos Referenciais Curriculares
Nacionais do curso de Bacharelado em Filosofia e eventualmente não contemplados na matriz
proposta; a possibilidade de inclusão da disciplina Filosofia no Brasil e na América Latina; o
estabelecimento (ou não) de linhas de pesquisa norteadoras da matriz curricular; a criação (ou
não) de eixos para as disciplinas de opção limitada; a possibilidade de elaboração das ementas por

temas e problemas; a manutenção ou não do termo “história” nas disciplinas intituladas História da
Filosofia Antiga, História da Filosofia Medieval, História da Filosofia Moderna e História da Filosofia
Contemporânea; a inclusão da disciplina Estética II na matriz em questão.
O professor Paulo ficou responsável em fazer algumas das alterações discutidas e
encaminhar a nova sugestão de matriz curricular para o Bacharelado em Filosofia para os demais
professores. O coordenador do Bacharelado também lembrou que após a deliberação e o
fechamento da matriz será necessária a criação das ementas e das bibliografias das disciplinas
(obrigatórias e de opção limitada). Propostas nesse sentido, inclusive, já poderiam ser feitas e
encaminhadas ao coordenador.
Por fim, registro neste documento a predisposição da professora Márcia em ministrar a
disciplina Nascimento e Desenvolvimento da Ciência Moderna no próximo quadrimestre, com a
opção de assumir duas turmas, caso seja necessário.
A reunião foi encerrada às 16h35. A presente ata foi lavrada por mim, Patrícia Del Nero
Velasco.
Santo André, 20 de julho de 2010.
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