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Sinopse da reunião nº 06/2016/CCNH/Licenciatura em Filosofia/Plenária 
 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 4ª reunião de 2016 da Plenária do curso 

de Licenciatura em Filosofia, realizada no dia 25 de 

agosto, às 14h00, na sala S206, bloco Alfa I, campus 

São Bernardo do Campo da Universidade Federal do 

ABC.  

 

Informes: 

1.  Grupo de trabalho (GT) de revisão dos Projetos Pedagógicos da Filosofia: a 

Profa. Marília informou que está agendada uma reunião dos GTs de revisão dos PPCs do 

Bacharelado e Licenciatura em Filosofia no dia 29 de agosto de 2016, 14h. 

2.  Plenária extraordinária: a Profa. Marília informou que convocará uma plenária 

extraordinária no dia 19 de setembro de 2016. 

3.  UFABC para todos: a Profa. Marília informou que a Pró-reitoria de Extensão e 

Cultura (PROEC) iniciou a organização da “UFABC para todos” e solicitou que alguns docentes 

se dispusessem a colaborar. 

4.  Evento em setembro: o Prof. Luiz Fernando informou que nos dias 19 a 21 de 

setembro acontecerá um curso sobre “Ciência da lógica” na UFABC, ministrado pela convidada 

Michela Bordignon. 

5.  Professor visitante sênior: a Profa. Luciana informou que está aberto um edital 

para professor visitante sênior na UFABC e que o curso convidou o Prof. Franklin Leopoldo 

Silva, que aceitou participar do corpo docente da UFABC. 

6.  Eleições nas coordenações da Filosofia: a servidora Natasha informou as vagas e 

os prazos referentes às eleições nas coordenações da Filosofia. 

7.  Edital 143/2016: o Prof. Paulo informou que a coordenação recebeu uma 

manifestação de interesse de redistribuição para o Bacharelado ou Licenciatura em Filosofia, 

pelo edital 143/2016, e que, possivelmente, convocará reuniões extraordinárias para sua análise. 
 

8.  Redistribuição: o Prof. Daniel informou que a Comissão de Vagas aprovou a 

redistribuição do Prof. Luis Eva. 

9.  Processo seletivo em Filosofia Geral: as Profas. Nathalie e Paula informaram o 

andamento do processo seletivo em Filosofia Geral da UFABC. 
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Ordem do dia:  

1.            Aprovação da ata da 2ª Plenária Extaordinária da Licenciatura em Filosofia: em 

votação, os presentes aprovaram a ata por maioria de votos. 

2.            Aprovação da ata da 3ª Plenária Ordinária da Licenciatura em Filosofia: em 

votação, os presentes aprovaram a ata por maioria de votos. 

3.           Agentes de internacionalização: o Prof. Lorenzo e Profa. Paula demonstraram 

interesse em assumir a função como titular e suplente, respectivamente. 

4.           Aula inaugural da Filosofia: os presentes sugeriram nomes de docentes a serem 

convidados para ministrar a aula inaugural da Filosofia. 

5.           Planejamento de alocação2017: o Prof. Paulo apresentou uma planilha contendo 

todas as informações de disciplinas a serem ofertadas em 2017 e, com base nela, os presentes 

indicaram suas preferências. Findos os ajustes na planilha de alocação, os docentes passaram a 

contabilizar os créditos anuais previstos para cada um. Deste modo, foi finalizada a alocação de 

2017, restando apenas alguns ajustes, que serão tratados individualmente pelos coordenadores 

com os docentes. 

 

 

 

Natasha Ramos Morare 

Assistente em Administração do CCNH  

  

 


