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Ata da Reunião Plenária Extraordinária número um, do Programa de Pós-Graduação em
Filosofia (PPG-FIL), realizada às quatorze horas do dia cinco 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: Anastasia Guidi Itokazu, Daniel Pansarelli, Luciana Zaterka, Luiz
Fernando Barrère Martin, Marília Pisani, Paulo Tadeu da Silva, Patrícia Del Nero Velasco e
Renato Rodrigues Kinouchi. A professora Cristiane Negreiros Abbud Ayoub enviou
justificativa. Após os cumprimentos o professor Fernando deu início aos itens da pauta: Item
um: Informes. Item dois: Aprovação da Ata Plenária n. 01/2015. Item três: Continuidade da
Pauta da Plenária n. 01/2015: 3.1 – Regimento do Programa; 3.2 – Processo Seletivo. Um:
Informes - 1. ANPOF - informou sobre a ANPOF e seus procedimentos de filiação, também que
o professor Marcelo Carvalho, presidente da ANPOF, foi convidado a ministrar uma palestra na
universidade com o objetivo de divulgar a Pós-Graduação em Filosofia; 2. Parceria CHS – falou
sobre uma reunião com a professora Camila Dias, coordenadora do Programa de Pós-Graduação
em Ciências Humanas e Sociais, da qual participaram o professor José Blanes e também a
professora Adriana Capuano, Vice-Coordenadora do NCTS, onde discutiram sobre uma parceria
entre as duas pós-graduações, mediada pelo NCTS, considerando a afinidade com a Linha de
Ética e Filosofia Política, e ainda que as ações oriundas dessa parceria estivessem alinhadas com
um dos objetivos principais do NCTS, que é criar um Núcleo de Direitos Humanos. Nesse
sentido informou que o professor Blanes já pré-agendou um colóquio para público interno, para
o dia 15/4, e que no próximo deverão programar eventos mais amplos que envolvam convidados
e comunidade externa. Em contínuo, completou que a Pós-Graduação em Ensino poderia
também participar de uma outra ação conjunta envolvendo a linha de Teoria do Conhecimento,
uma vez que docentes dessa linha têm vínculos na PG-EHFCM.; 3. O professor Renato
Rodrigues Kinouchi falou sobre sua situação acadêmica e solicitou a alteração do seu vínculo de
Permanente Exclusivo para Permanente (não exclusivo), no Programa de Pós-Graduação em
Filosofia, em atendimento a legislação referente, pois já atua como docente Permanente em outro
programa de pós-graduação. Para isso a Divisão de Apoio providenciará documento necessário,
onde constarão os nomes dos docentes Daniel Pansarelli, Paulo Tadeu e Patrícia Velasco, em
situação semelhante e definidos anteriormente. Dois: Aprovação da Ata Plenária n. 01/2015 –
Após observações, a Ata Plenária número um foi apreciada e aprovada, com duas abstenções.
Três: Continuidade da Pauta da Plenária n. 01/2015: 3.1 – Regimento do Programa; 3.2 –
Processo Seletivo. Regimento do Programa – No inciso um, artigo três, foi decidido, que além da
distribuição e divulgação dos regimentos e normas que dizem respeito à Pós-Graduação, estes
deverão também ser aprovados pela CoPG. Alterações nos parágrafo dois e três, artigo quatro,
sobre avaliação docente no processo de credenciamento/recredenciamento: foram definidos
critérios mínimos nos artigos referentes a esse processo, sendo que critérios específicos deverão
ser detalhados em resolução específica da Coordenação de Pós-Graduação. A produção
quadrienal dos docentes, nos relatórios CAPES, deverá ser considerada na avaliação. Sobre o
número de orientandos por docente, retirou-se o limite máximo de oito alunos, e registrou-se que
o total não poderá ser superior ao estabelecido pela CAPES. No artigo referente à comissão de
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seleção ficou definido que a Coordenação de Pós-Graduação deverá instaurar uma comissão de
seleção formada por no mínimo três docentes credenciados no programa. No inciso sobre a prova
de proficiência em língua estrangeira, o idioma será especificado em edital. Definiu-se que não
seriam especificadas, no artigo referente a isso do regimento, as duas disciplinas obrigatórias do
programa, permanecendo a obrigatoriedade do discente em cursar duas disciplinas obrigatórias e
outras duas disciplinas de livre escolha. Foi acrescentado um parágrafo que diz que é facultado
ao aluno cumprir os créditos equivalentes a uma disciplina de livre escolha por meio de
atividades complementares, conforme regulamentação específica. Em relação ao aproveitamento
de créditos de disciplinas externas à UFABC, definiu-se que, além de serem cursadas em
programas reconhecidos e recomendados pela CAPES, devem ser aprovadas pela Coordenação
de Pós-Graduação. Em relação ao Exame de Qualificação, os docentes decidiram que ao menos
um dos componentes deverá ser externo programa. Sobre prazos, foi definido que o
cancelamento de matrícula em disciplinas seguirá os prazos do calendário acadêmico da PróReitoria de Pós-Graduação. Ficou decidido que o prazo de conclusão do curso será de vinte e
quatro meses, sendo que os alunos poderão pleitear prazo adicional de até seis meses, uma única
vez, sujeito a aprovação da Coordenação de Pós-Graduação. Foi reformulado o artigo referente a
bolsas de estudos, na ocasião do ingresso do discente, sendo que para a classificação de
atribuição de bolsa será considerado o desempenho no processo seletivo e o histórico escolar, e
essa classificação perderá seu efeito no próximo processo de atribuição de bolsas. Será instituída
uma comissão de bolsa que definirá outros critérios referentes. Foram readequados os artigos
referentes à defesa de dissertação. Não havendo nada mais a relatar eu, Rafael Gonçalves de
Oliveira – Siape 2195435, sob supervisão da servidora Lindalva Eufrazio, redigi esta ata,
apreciada e aprovada pelos membros presentes.

