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Assunto: Re: Convocação para reunião de plenária - 09/06
De: bacharelado ﬁlosoﬁa <bacharelado.ﬁlosoﬁa@ufabc.edu.br>
Data: 05/06/2017 14:17
Para: des'natarios-nao-revelados: ;
BCC: Plenaria Bacﬁl <plenaria.bacﬁl@ufabc.edu.br>

Prezados,
Uma correção:
Os documentos per'nentes aos assuntos da pauta serão disponibilizados na intranet do curso
(h2p://ccnh.ufabc.edu.br/intranet/avisos-importantes-bacharelado-em-ﬁlosoﬁa#1-2-documentosreuniões-de-plenária)

Atenciosamente,
-Raquel Cardim
Assistente em Administração
Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC
Secretaria Câmpus Santo André - Bloco A - torre 3 - 6º andar
(11) 4996-7962 - h2p://ccnh.ufabc.edu.br

Em 02/06/2017 16:38, bacharelado ﬁlosoﬁa escreveu:
Prezados,
O coordenador do curso de Bacharelado em Filosoﬁa, Prof. Bruno Nadai, convoca os
membros da plenária para uma reunião conforme segue:
Data: 09/06
Horário: 14h
Sala: A1-s103 - SBC
Pauta:
1. Informes
2. Expediente
- GT Reformulação do PPC do Bacharelado.
- Banca de concurso: Edital 218/2016 É'ca e conhecimento; MetaKsica; Filosoﬁa e Ensino.
Apresentação da lista de inscritos e respec'vos orientadores. Montagem da estratégia de
organização das bancas. Ao ﬁnal desta reunião, será proposta uma plenária extraordinária
para tratar deste tema especiﬁco.
- Apresentação do resultado do GT Vagas. Será proposta uma plenária extraordinária para
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tratar deste tema especiﬁco, junto com o item acima.
3. Ordem do dia
- Vagas nas coordenações dos cursos: 1 membro suplente na Coordenação da Licenciatura e
1 membro na Coordenação do Bacharelado.
- Vaga de professor visitante (2).
- Aprovação de Atas anteriores (incluindo as Notas de Repúdio e Carta da coordenação).
- Aprovação do calendário de reuniões.
- Redistribuição de professores: Jorge França de Farias Júnior, da Universidade Federal Rural
de Pernambuco; Sandra Fogaça Rosa Ribeiro, da Universidade Federal da Grande
Dourados/MS.
Os documentos per'nentes aos assuntos da pauta serão disponibilizados na intranet do
curso (h2p://ccnh.ufabc.edu.br/intranet/avisos-importantes-bacharelado-em-ﬁlosoﬁa#1-2documentos-reuniões-de-plenária)
Obs.: Na impossibilidade de comparecimento à reunião, será necessário enviar e-mail com
jus'ﬁca'va apenas para esse e-mail (bacharelado.ﬁlosoﬁa@ufabc.edu.br).
Atenciosamente,
-Raquel Cardim
Assistente em Administração
Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC
Secretaria Câmpus Santo André - Bloco A - torre 3 - 6º andar
(11) 4996-7962 - h2p://ccnh.ufabc.edu.br
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