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Ata da Reunião Plenária número um, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PPG-FIL),
realizada às quatorze horas do dia doze de fevereiro de dois mil e quinze, na sala A1-S104, Bloco
Alpha I, Rua Arcturus, 03 - Jardim Antares, São Bernardo do Campo – SP. Esta reunião foi presidida
pelo Coordenador Pro tempore, professor Fernando Costa Mattos, e contou com a presença dos
demais docentes: Anastasia Guidi Itokazu, Cristiane Negreiros Abbud Ayoub, Daniel Pansarelli,
Luciana Zaterka, Luiz Fernando Barrère Martin, Marília Pisani, Paulo Tadeu da Silva e Patrícia
Del Nero Velasco. Iniciada a reunião, seguiu-se a pauta: Item um: Informes; Item dois: Eleição
da nova coordenação e do colegiado; Item três: Regimento do curso; Item quatro: Processo
Seletivo; Item cinco: Outros. Um: Informes – Após os cumprimentos iniciais o professor
Fernando citou o clima cordial entre docentes do programa e ressaltou que devem buscar manter
essa cordialidade. 1. Passando aos informes falou sobre o APCN de submissão do curso,
contendo o seu pré-regimento, e que após aprovado, o programa deveria discutir e atualizar o
regimento interno, contudo esse regimento aprovado no APCN valida as ações iniciais do
programa, como nortear a eleição da primeira coordenação e processo seletivo. O professor
Fernando acrescentou que todos os demais programas de pós da UFABC estão nesse momento
de atualização e adequação de suas normas internas, em razão da aprovação do novo regimento
geral. 2. Saída dos docentes Gustavo e Miriam – o professor Fernando informou a saída do
professor Gustavo Leyva-Martinez para outra instituição, e o afastamento da professora Mirian
Mesquita Sampaio Madureira, currículos com publicações significativas para o programa, sendo
duas baixas na linha de pesquisa de Ética e Filosofia Política e, mesmo considerando a
possibilidade de parceria internacional com Universidade Autônoma do México, com a
colaboração do professor Gustavo, também o caráter temporário do afastamento da professora
Mirian, há que se pensar em processo de credenciamento de novos docentes em próximas
reuniões. 3. Parcerias internacionais – os professores relataram sobre tentativas de acordos com
instituições internacionais, e que algumas das ações anteriores poderão ser bem sucedidas, se
reapresentadas agora pelo programa. Nessa oportunidade ressaltaram que a Assessoria de
Relações Internacionais (ARI), sob gestão professor Kamiesnki, está mais receptiva às parecerias
e acordos de internacionalização, cujo foco é o ciências sem fronteiras. O professor Fernando
explanou brevemente sobre o Núcleo de Ciência e Tecnologia e Sociedade (NCTS), sob sua
coordenação, com objetivos como o de fomentar novos cursos na área de humanas e que em seu
rol de metas está se tornar um núcleo com foco em direitos humanos. O professor Fernando
ressaltou que o NCTS está a disposição do PPG-FIL e também da ProPG. 4. Página do programa
– sobre a página da PG-FIL, a servidora Lindalva, da Divisão de Apoio, falará com o servidor
Bruno Savoini a respeito desse item e informará posteriormente à coordenação. 5. Vínculos
docentes – o professor Fernando informou que, em conversa com a professora Marcia Alvim,
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ensino, História e Filosofia das Ciências e
Matemática (PPG-ENS), falaram sobre os vínculos dos docentes credenciados nos dois
programas, considerando a categoria de permanente, com exclusividade no PPG-FIL, a
professora Marcia lhe falou que o assunto será tratado brevemente em próxima reunião do PPGENS. Nessa ocasião, de acordo com a legislação vigente, a servidora de apoio falou sobre as
categorias de vínculos docentes em programas de pós-graduação (Resolução Consepe 99/2011 e
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Portaria Capes 01/2012 com suas atualizações) e os docentes decidiram que esse assunto voltará
a ser discutido e definido após a reunião do PPG-ENS. Dois: Eleição da nova coordenação e do
colegiado – O professor Fernando iniciou esse item ressaltando a necessidade de se eleger a
Coordenação do programa e, conforme esclarecimento da Divisão de Apoio às Coordenações,
esta eleição poderia ser feita nesta plenária. Em seguida comunicou o aceite do professor Renato
Kinouchi, em compor essa primeira coordenação, como representante docente suplente, e
também externou a sua disponibilidade para o cargo de coordenador, abrindo a discussão e as
candidaturas para essa CoPG, que deverá ser composta de um(a) coordenador(a), um(a) vicecoordenador(a) e três representantes docentes titulares com seus respectivos suplentes. A
representação discente deverá ser eleita posteriormente, após matrícula dos primeiros
ingressantes. Os presentes docentes discutiram o item amplamente, inclusive sobre possíveis
candidaturas por linhas de pesquisa, sendo por fim indicados e eleitos os docentes: Coordenador:
Fernando Costa Mattos; Vice-Coordenadora: Luciana Zaterka – das linhas: Ética e Filosofia
Política e Teoria do Conhecimento, respectivamente; Representantes Docentes: Titular 1: Paulo
Tadeu da Silva e Suplente 1: Marília Mello Pisani – das linhas Teoria do Conhecimento e Ética e
Filosofia Política, respectivamente; Titular 2: Luiz Fernando Barrère Martin e Suplente 2:
Renato Rodrigues Kinouchi – da linha Teoria do Conhecimento; Titular 3: Patrícia Del Nero
Velasco e Suplente 3: Daniel Pansarelli – das linhas Teoria do Conhecimento e Ética e Filosofia
Política. O mandato dessa CoPG será de dois anos, a partir desta data, em conformidade com o
Regimento da Pós-Graduação. Três: Regimento do curso – Os docentes passaram à leitura da
prévia do Regimento Interno do Programa, adequando-o ao novo Regimento da Pós-Graduação
Stricto Sensu da UFABC. Considerando as particularidades inerentes ao Programa de Filosofia,
a revisão e adequação do texto foi feita a partir do título do regimento, também com exclusão de
artigo e inserção de incisos, de modo a detalhar mais propriamente as decisões da CoPG e da
Plenária, indo até ao artigo número dez, quando a reunião foi encerrada pelo presidente no
horário previsto para tal, às dezessete horas, sendo que esse arquivo será enviado por e-mail a
todos os docentes para continuidade na discussão desse item, e demais itens dessa pauta, em
próxima reunião agendada para o dia vinte e seis de fevereiro, às quatorze horas, em sala a ser
definida. Não havendo nada mais a relatar eu, Lindalva Eufrazio – Siape 1353654, redigi esta ata,
apreciada e aprovada pelos membros presentes.

