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Ata da Reunião Plenária número dois, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PPG-FIL),
realizada às quatorze horas do dia doze 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 demais 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: Item um:
Informes; Item dois: Aprovação da Ata Plenária Extraordinária N.01/2015; Item três: Edital do
Processo Seletivo; Item quatro: Agenda de reuniões da CoPG-Filosofia; Item cinco: Outros. Um:
Informes. O Coordenador informou sobre a aprovação do Pró-FIL, ocorrida na CPG de 09 de março
de 2015, ressaltando que os trâmites legais se darão nas instâncias superiores da UFABC, no
Consepe e Consuni. Item dois – Aprovação da Ata Plenária Extraordinária N.01/2015. Expôs a
realização de modificações e alterações no corpo do texto, na qual será encaminhada para o e-mail:
reuniões.ppg@ufabc.edu.br, sob responsabilidade da servidora Lindalva, a Ata com as devidas
correções. Neste sentido, a Ata foi aprovada por unanimidade. Item três – Edital do Processo
Seletivo. O Coordenador expôs a importância em se definir o modelo do edital do processo seletivo
do PPG-FIL, tendo em vista o calendário acadêmico da PROPG. Apresentou a versão preliminar do
edital, com a contribuição das considerações realizadas pela professora Cristiane e deixou aberta a
proposta da composição da Comissão responsável pela definição e revisão da versão final desse
edital. A professora Marília sugeriu alterações na linha de pesquisa Ética e Filosofia Política e, então,
definiu-se o texto no seguinte formato: “Esta linha de pesquisa tem como objeto mais geral o estudo
da ação humana no contexto das práticas sociais, das instituições e das formações subjetivas. As
temáticas abarcadas pela linha se articulam em torno de três eixos: 1) problemas éticos e políticos a
partir da história da filosofia, 2) problemas e temas da filosofia prática moderna e contemporânea, 3)
a interdisciplinaridade na pesquisa em ética e filosofia política. As temáticas específicas são: moral,
direito e política; o problema da liberdade; reflexões éticas e políticas em torno do marxismo; a
interpretação da sociedade moderna por diferentes modelos de teoria crítica, tanto em suas origens
como em seus desdobramentos mais recentes; o utilitarismo e seus desdobramentos; o
jusnaturalismo; os direitos humanos; debates relacionados ao tema da justiça e da identidade nas
últimas décadas; teorias do Estado e da democracia; formas contemporâneas de luta por
reconhecimento e os movimentos sociais; ética, moral e política na filosofia latino-americana; as
implicações éticas e políticas da psicanálise; a crítica da moral na modernidade; desdobramentos
contemporâneos das críticas da modernidade; implicações éticas e políticas da ciência e da
tecnologia; questões éticas e políticas na sua interface com a educação; estudos sobre a ética e a
filosofia política articulados a problemas interdisciplinares; filosofia social e pesquisa empírica”. O
professor Paulo sugeriu mudanças no item 1.1 e 1.2, “Das Disposições Gerais”. Por conseguinte, o
item 2, “Do Calendário do Processo Seletivo”, sofreu alterações na indicação do quadrimestre
correspondente ao início das aulas, definindo-se pelo terceiro. Além disso, alterou-se: “Prova
específica Mestrado”, por “Prova escrita”; acrescentou-se: “Prazo para recurso das provas escritas”;
“Divulgação dos resultados dos recursos e horários das entrevistas”; “Recursos ao resultado final”.
As modificações se estenderam aos itens 3, 4, 5 6, e 8, a saber: A) Item 3, “Das Vagas Oferecidas”,
decidiu-se pela exclusão do parágrafo único do item 3.1. B) Item 4, “Da Inscrição”, foi acrescentado
o item 4.1.II, denominado “Cópia digitalizada dos seguintes documentos”: a) currículo Lattes do
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CNPq (disponível no site http:/lattes.cnpq.br/); alterou-se o item 4.1.III, para “Cópia digitalizada do
projeto de pesquisa, com indicação da linha de pesquisa e, facultativamente, do orientador desejado”;
acrescentou-se o termo “digitalizada”, referindo-se à cópia, nos itens 4.1.IV, 4.1.V e 4.1.IV. Neste
último, alterando-se a data para apresentação do diploma de graduação ou certificado de conclusão
de curso de graduação ou declaração de data prevista para conclusão do curso de graduação, para o
dia 15 de setembro de 2015; no parágrafo único do item 4.1.VII, definiu-se pela data de 30 de junho
de 2015, até às 23h59min, para o envio dos documentos em um único arquivo compactado (no
formato .ZIP), para o e-mail “seleção.pgfil@ufabc.edu.br”; ao item 4.3, que trata sobre os requisitos
no qual deverá obedecer o projeto de pesquisa, foi acrescentado: “Indicação, na capa, da Linha de
Pesquisa do curso, do tema de pesquisa (de acordo com anexo 5) e, facultativamente, do orientador
desejado”. C) Item 5, “Do Processo de Avaliação”, alterou-se o item 5.1.I para: “Histórico escolar e
currículo Lattes, de caráter classificatório”; acrescentou-se o termo “nota mínima 6,0” ao final dos
itens 5.1.II, 5.1.III e 5.1.IV; o item 5.1.V também foi contemplado com o termo “nota mínima 6,0”, e
a supressão do idioma italiano para a prova de proficiência em língua estrangeira; ao item 5.2, foi
acrescido os nomes que comporão a Comissão de Seleção, a saber: Luciana Zaterka, Daniel
Pansarelli e Marília Pisani. Além disso, decidiu-se pela exclusão do parágrafo único deste mesmo
item. Foi acrescentado o item 5.3, a saber: “Em todas as etapas do processo seletivo o candidato
deverá portar um documento de identificação com foto”. D) Item 6, “Dos Critérios de
Classificação”, decidiu-se por alterações no item 6.1.I, com a definição do seguinte texto:
“Capacidade de reflexão filosófica sobre os temas propostos”, e de seus respectivos parágrafos;
acrescentou-se o item 6.3, a saber: “Somente os candidatos considerados aprovados na prova escrita
terão o projeto avaliado”; no item 6.5, fez-se a seguinte observação em seu parágrafo único: “Os
candidatos convocados para a entrevista deverão levar cópias dos certificados comprobatórios das
atividades descritas no currículo Lattes”; ao item 6.7, acrescentou-se o endereço eletrônico da página
do PPG-FIL; acrescentou-se o item 6.8, a saber: “A nota final dos candidatos será a média ponderada
dos itens I a IV do artigo 5.1, sendo que o projeto de pesquisa será atribuído peso 2 e aos demais
itens peso 1; por fim, acrescentou-se o item 6.10, a saber: “A prova de proficiência em língua
estrangeira consistirá na tradução de um excerto de texto filosófico clássico, sendo permitido ao
candidato consultar um dicionário impresso. Não será permitida a consulta em qualquer recurso
eletrônico. E) Item 8, “Recursos”, foi acrescentado o item 8.2, a saber: “Os recursos deverão ser
protocolados no prazo estabelecido pelo calendário (item 2.1) a partir da divulgação no site do
Programa dos resultados da etapa acima. Os recursos deverão ser encaminhados mediante o
preenchimento de formulários próprios, conforme modelos constantes da seção ANEXOS. Uma vez
preenchidos, assinados e datados, os formulários deverão ser entregues e protocolados na sala 627
Torre 1, Bloco A, Campus Santo André, no horário das 14 às 17hs”. Nada mais a relatar eu, Emerson
Bellini Lefcadito de Souza – Siape 2126862, redigi esta ata, apreciada e aprovada pelos membros
presentes.

