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Ata da reunião ordinária nº 01/2016 – CCNH/Licenciatura em Filosofia/Coordenação 
 

Ata da 1ª Reunião da Coordenação da Licenciatura em Filosofia realizada às quinze horas e vinte 1 

minutos do dia vinte e nove de fevereiro de dois mil e dezesseis na sala S104 do Bloco Alfa I em 2 

São Bernardo do Campo na Universidade Federal do ABC. A reunião foi presidida pela 3 

coordenadora do curso de Licenciatura em Filosofia Profa. Marília Mello Pisani e contou com a 4 

presença dos professores André Luiz La Salvia, Suze Piza, Silvio Carneiro, Alexander de Freitas 5 

e Patrícia Velasco. Esteve presente a estagiária Luiza Daniel Pereira para oferecer apoio 6 

administrativo. Expediente: 1. Mapeamento das atividades docentes: A professora Patrícia 7 

apontou a necessidade dos docentes do curso de Licenciatura em Filosofia incluírem as 8 

atividades que realizam, seja dentro ou fora da universidade, no site do curso. 2. Distribuição de 9 

disciplinas: A professora Marília propôs que a coordenação do curso de Licenciatura em 10 

Filosofia conversasse sobre a distribuição de disciplinas e obtivesse uma posição para apresentar 11 

na próxima reunião conjunta das plenárias dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em 12 

Filosofia. 3. Critérios para credenciamento de docentes: A professora Suze sugeriu que fosse 13 

proposto aos novos docentes do curso de Bacharelado em Filosofia que já se credenciem no 14 

curso de Licenciatura em Filosofia. A professora Marília sinalizou que devem ser pensados 15 

critérios para o credenciamento de docentes no curso. 4. Reunião das plenárias: A professora 16 

Suze sugeriu que os membros da coordenação da Licenciatura em Filosofia discutissem 17 

resoluções e participassem das reuniões conjuntas das plenárias dos cursos de Filosofia já com 18 

alguma conclusão sobre a pauta. A professora Marília disse que ela e a professora Anastasia 19 

farão uma fala na próxima reunião conjunta das plenárias explicitando qual será o planejamento 20 

para a nova coordenação do curso de Licenciatura em Filosofia. 5. Renovação do Núcleo 21 

Docente Estruturante: a professora Marília propôs uma nova constituição do Núcleo Docente 22 

Estruturante do curso de Licenciatura em Filosofia que constituir-se-ia dos seguintes docentes: 23 

Suze Piza, André Luiz La Salvia, Silvio Carneiro, Alexander de Freitas, Daniel Pansarelli, 24 

Marinê Pereira, Marília Pisani e Patrícia Velasco. 6. Nova subcomissão: o professor Alexander 25 

sugeriu a criação de uma subcomissão dentro da coordenação com o objetivo de organizar e 26 

acompanhar o trabalho pedagógico do curso de Licenciatura em Filosofia. 7. Uso do laboratório 27 

didático de filosofia: a professora Patrícia apontou a possibilidade do envio de um comunicado 28 

para os docentes por meio do e-mail do curso questionando quais atividades os docentes 29 

propõem para que aconteçam no laboratório. A professora Suze ficou responsável por criar uma 30 

agenda com tais atividades. Ficou acordado que o laboratório será utilizado para atividades de 31 

formação e educação, mas que sejam atreladas ao projeto de um docente do curso. 8. Próxima 32 

reunião: ficou acordado que a próxima reunião da coordenação será realizada no dia trinta e um 33 

de março, às quatorze horas, para que sejam discutidos os estágios. Nada mais havendo a tratar, 34 

às dezessete horas e quinze minutos a Coordenadora da Licenciatura em Filosofia, Profa. Marília 35 

Mello Pisani, deu por encerrada a reunião, da qual Luiza Daniel Pereira lavrou a presente ata. 36 
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