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Reunião Plenária n. 04/2016/PROPG/DAP/PPG-FIL
Coordenação da Pós-Graduação em Filosofia – CoPG-FIL
1. Informações Gerais
Data: 15/08/2016

Horário: 14 horas

Local: Sala A1-S203-SBC

Participantes1:
Alexander de Freitas, Cristiane Negreiros Abbud Ayoub, Fernando Costa Mattos, Flamarion
Caldeira Ramos, Luciana Zaterka (coordenadora), Luiz Fernando Barrére Martin, Matteo
Raschietti, Patrícia Del Nero Velasco, Paulo Tadeu da Silva e Renato Rodrigues Kinouchi.
Os docentes a seguir justificaram sua ausência: Daniel Pansarelli, Marília Pisani, Suze Oliveira
Piza e Silvio Ricardo Gomes Carneiro.
2. Pauta
2.1 Informes;
2.2 Homologação do Resultado do Processo Seletivo;
2.3 Apreciação da indicação da Profa. Cristiane Abbud Ayoub para a
vice-coordenação, até o final do mandato da atual coordenação;
2.4 Discussão das primeiras providências relativas à elaboração de uma Proposta de Doutorado e
2.5 Edital Professor Visitante Sênior.
Decisões
Item

Decisão

2.1

Informes:
ü A Profa. Luciana passou a palavra ao Prof. Fernando, que agradeceu a todos pela
confiança depositada nesse processo que se iniciou no final de 2011 e que agora
assumirá a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP).
Também desejou sucesso para a nova coordenação do programa que assume até o final
do mandato, ou seja, 11/02/2017.
ü O Prof. Luiz informou que na semana de 19 a 21/09 trará a Profa. Italiana Michela
Bordignon para realizar um minicurso sobre questões relacionadas a “dialética em
Hegel”, em português. Ele divulgará em breve as informações detalhadas.
ü A Profa. Luciana propôs e foi aprovado, um evento de recepção aos calouros,
também aberto aos veteranos, que será realizado no dia 26/09 às 16:30h. Ela convidará
o Prof. Luca Pitteloud para efetuar uma palestra sobre o tema “morte na antiguidade”.
ü Foi acordado que a próxima reunião plenária ocorrerá no dia 26/09 às 14h.

2.2

Aprovada por unanimidade a Homologação do Resultado do Processo Seletivo 2016.3,
que selecionou 17 (dezessete) dos 65 (sessenta e cinco) candidatos. O Prof. Luiz

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pro-Reitoria de Pós-Graduação
Divisão de Apoio às Coordenações dos Cursos de Pós-Graduação
Curso de Pós-Graduação em Filosofia
pgfil@ufabc.edu.br
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André – SP – CEP 09210-580

sugeriu que nos próximos editais de seleção sejam incluídos o número de vagas. O
Prof. Flamarion solicitou explicações sobre o processo de entrevista que eliminou
3(três) candidatos. A Prof. Luciana esclareceu que no edital está previsto que a
entrevista é composta por 3(três) notas distintas (entrevista, currículo e projeto, que
possui peso 2). E, por fim, a Profa. Patrícia sugeriu que o pré-projeto tenha a anuência
prévia do orientador. Nesse momento abriu-se a discussão e o consenso foi em torno
da inclusão de uma cláusula específica nos próximos editais e da divulgação
antecipada desse processo na website do programa, o que melhoraria de forma
significativa a elaboração dos projetos.
2.3

Aprovada por unanimidade a indicação da Profa. Cristiane Abbud Ayoub para a
vice-coordenação, até o final do mandato da atual coordenação, ou seja, 11/02/2017.
Abriu-se uma discussão em torno da necessidade ou não de uma eleição, mas a
coordenação explicou que não haveria tal necessidade por conta do curto prazo do
mandato.

2.4

Em continuidade a discussão iniciada pelo Prof. Fernando na última reunião plenária, a
Profa. Luciana explicou que em conversa com o Prof. Dalpian (Pró-Reitor de Pós
Graduação), ele perguntou se a atual coordenação gostaria de aplicar os APCN´s e já
solicitar o Doutorado. O Prof. Fernando reforçou que o Prof. Marcelo Carvalho está
realmente disposto a contribuir nesse processo e também citou a contribuição que
poderia ser dada pelo Prof. Luiz Eva. Também citou o edital de Prof. Visitante Senior
como uma oportunidade para reforçar essa proposta do doutorado. A Profa. Luciana
esclareceu que a proposta do doutorado já foi aprovada internamente (ConsUni e
ConsEPE). O Prof. Fernando explicou que a nova resolução em vigor, da qual ele foi
relator, prevê a necessidade de aprovação apenas na CPG. O Prof. Paulo Tadeu não se
opôs a solicitação do Doutorado, mas sugeriu que o candidato tenha pelo menos
1(uma) orientação de mestrado aprovada. Questionou se as disciplinas serão as
mesmas ou diferentes. Se já há um material prévio ou será necessário a criação de um
novo. E por fim, se o atual corpo docente teria “fôlego” para essa nova demanda, tendo
em vista a necessidade de revisão dos projetos pedagógicos da graduação. A Profa.
Patrícia concordou com a necessidade do grupo ser enxuto, mas chamou a atenção para
a quantidade de professores externos comparada com a quantidade de professores
internos, já que se trata de uma proposta da UFABC. A coordenação se comprometeu a
apresentar dados mais concretos na próxima reunião plenária.

2.5

A Profa. Luciana relatou que o edital para Prof. Visitante Senior foi formalizado na
semana passada e todos concordaram com a indicação do Prof. Franklin Leopoldo e
Silva, que será consultado oficialmente pela coordenação nos próximos dias. Na
impossibilidade do Prof. Franklin, a Profa. Cristiane indicou o Prof. Francisco
Bertelloni, argentino, especializado em Filosofia Antiga e Medieval, com publicações
em várias línguas e que trabalha com Filosofia Política, nos cursos de Filosofia e
Ciência Política. Também sugeriu uma atenção à questão da internacionalização. A
Profa. Luciana esclareceu que o posicionamento da Pró-Reitoria é de que na
eventualidade de um empate com outras áreas, será contratado(a) o(a) professor(a) que
possuir um currículo extremamente relevante. O Prof. Paulo Tadeu comentou sobre o
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curtíssimo prazo do calendário do edital de redistribuição, para todos os cursos. A
Profa. Cristiane sugeriu ampliar ao máximo a divulgação, pois é possível que haja grandes
pesquisadores interessados a vir para UFABC. Nesse aspecto o Prof. Paulo Tadeu
ponderou sobre o fato do edital ser público, mas a seleção ser interna e também sobre o
exíguo prazo para análise e conclusão desse processo. Por fim, dando continuidade ao
tema do recurso PROAP 2016, o Prof. Luiz comentou sobre a possibilidade desse
recurso, de R$ 2.200,00, ser utilizado pelos professores para pagamento das inscrições
da ANPOF. A Profa. Luciana esclareceu que o combinado é a utilização do recurso
pelos discentes interessados e no caso de eventualmente sobrar algum valor, os
professores serão consultados.
Redação: Júlio Fernando
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