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Ata da Reunião Plenária número três, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PPG-FIL),
realizada às quatorze horas do dia nove de março de dois mil e quinze, na sala A1-S102, Bloco Alpha
I, Rua Arcturus, 03 - Jardim Antares, São Bernardo do Campo – SP. Esta reunião foi presidida pelo
Coordenador, professor Fernando Costa Mattos, e contou com a presença dos docentes: Luciana
Zaterka, Luiz Fernando Barrère Martin, Marília Pisani, Paulo Tadeu da Silva e Patrícia Del Nero
Velasco, Renato Rodrigues Kinouchi. As docentes Anastasia Guidi Itokazu e Cristiane Negreiros
Abbud Ayoub enviaram justificativa. Iniciada a reunião, seguiu-se a pauta reordenada pelo
Coordenador: Item um: Informes; Item dois: Aprovação da Ata Plenária N.02/2015; Item quatro:
Calendário de reuniões. Item três: Edital do Processo Seletivo; Item cinco: Oferta de disciplinas no
terceiro quadrimestre; Item seis: Outros. Item um - Informes. 1) O Coordenador informou que o
professor Marcelo Carvalho, presidente da ANPOF, aceitou o convite, e irá ministrar uma palestra
sobre a Pós-graduação e Filosofia do Brasil, que acontecerá no dia 28/04, ás 17 horas, ressaltando a
importância da divulgação por parte do colegiado. 2) O Coordenador falou brevemente sobre o site,
página do Facebook, e demais meios de comunicação eletrônica do programa, com o propósito de
que estes auxiliem na divulgação da palestra e demais eventos. Item dois - Aprovação da Ata
Plenária N.02/2015 – a Ata foi apreciada e aprovada pelos presentes. Item quatro - Calendário de
reuniões – O Coordenador expôs o calendário com as datas pré-definidas para o colegiado. O assunto
foi extensamente discutido, e foram sugeridas alterações em algumas datas. Item três - Edital do
Processo Seletivo – O Coordenador apresentou a versão preliminar do edital, com a contribuição das
considerações realizadas na última reunião. Nessa mesma linha, o Coordenador informou que o
Edital, após as adequações sugeridas, será avaliado pela Comissão e, posteriormente, pela PROPG.
Colocaram-se em discussão alguns itens: A) Item 3, “Das Vagas Oferecidas”, o item foi brevemente
discutido. Nessa mesma linha, a professora Luciana falou sobre uma enquete, que havia feito, pela
qual cada docente se prontificou a oferecer até duas vagas. No desfecho decidiu-se pelo oferecimento
total de 15 vagas. As modificações se estenderam aos itens 8, 9, e 11, a saber: B) Item 8, “Recursos”,
foi discutido o item 8.2, quanto a possibilidade dos recursos serem entregues pessoalmente, para que
diminuíssem o excesso de solicitações destes. O Coordenador informou que será verificado esse item
junto a PROPG. C) Item 9, “Da matrícula e aulas”, foi alterado o item 9.2, a saber: “O candidato
convocado para matrícula que não a realizar em qualquer uma das chamadas e nem apresentar
justificativa dentro do prazo estipulado ou não apresentar todos os documentos exigidos para a
efetivação da matrícula do prazo, não poderá ingressar no programa”. D) Item 10, “Das bolsas de
Estudos”, foi alterado o item 10.2, a saber: “A atribuição de bolsas de estudo será feita segundo a
classificação dos candidatos no processo seletivo”. E dessa forma, o parágrafo único foi retirado. E)
Item 11, “Disposições Gerais”, foi alterado o item 11.1, a saber: “A inscrição do candidato implica a
aceitação das normas internas do programa contidas nesse edital e o prévio conhecimento do
Regimento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu da UFABC e do Programa de Pós Graduação em
Filosofia”. E dessa forma, fizeram observações nos itens 11.2 e 11.3. F) Foram feitas também
observações nos anexos, a saber: ANEXO 1: “Temas da Prova Escrita”, os temas do bloco A foram
discutidos, e alterados os pontos 3 e 4, respectivamente, a saber: “Poder e Sociedade”, e “ Moral
universalismo e relativismo cultural”. ANEXO 5: “Seleção PGFIL – 2014 – Turma 2015”, foi feita
alteração no grupo de temas do Professor Renato Rodrigues Kinouchi, a saber: “Epistemologia,
filosofia da ciência, fundamentos do raciocínio probabilístico, pragmatismo( historia da filosofia,
analise de valores, filosofia da tecnologia. Ainda nessa linha, o Coordenador informou que caso
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houvesse alterações, que enviassem para a Comissão. Item cinco: Oferta de disciplinas no terceiro
quadrimestre – O tema foi brevemente discutido, foram levantadas algumas questões a cerca do
tema. Seguidamente, em comum acordo, decidiram que este item voltará a ser discutido,
posteriormente, em uma reunião plenária. Item seis: Outros. Nada mais a relatar, a reunião foi
encerrada pelo Coordenador e eu, Juliana Costa, estagiária, redigi esta ata, apreciada e aprovada
pelos membros presentes.

