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Sinopse da reunião nº 08/2016/CCNH/Bacharelado em Filosofia/Plenária

Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes da 5ª reunião de 2016 da Plenária do curso
de Bacharelado em Filosofia, realizada no dia 03 de
outubro, às 15h00, na sala S105, bloco Alfa I, campus
São Bernardo do Campo da Universidade Federal do
ABC.
Informes:
1.
Lançamento de conceitos: o Prof. Paulo informou aos presentes da importância do
lançamento dos conceitos dentro do prazo e forma estipulados pela PROGRAD.
2.
Projeto Pedagógico da Licenciatura em Filosofia: a Profa. Marília informou que
o PPC da Licenciatura ficará com sua tramitação suspensa até a aprovação do PPC das
Licenciaturas Interdisciplinares.
3.
Evento: o Prof. Silvio informou que, no dia 07 de novembro, o Prof. Juvenal
Salvian estará na UFABC com o tema “Filosofia e seu público”.
Ordem do dia:
1.
Aprovação da ata da 3ª Plenária Extraordinária do Bacharelado em Filosofia: em
votação, os presentes aprovaram a ata por maioria de votos.
2.
Aprovação da ata nº 4 de 2014: em votação, os presentes aprovaram a ata por
maioria de votos.
3.
Definição de subáreas de concurso para o Edital 218/2016: Após debate acerca
do tema, este foi posto em votação e os presentes, por maioria de votos, definiram que a primeira
vaga irá para a Licenciatura (“Filosofia e Ensino”), a segunda vaga para “Metafísica” e a terceira
vaga para “Ética e Conhecimento”. Por fim, foi definido que o grupo responsável por elaborar o
edital da Licenciatura (“Filosofia e Ensino”) será composto por Silvio, André e Suze, o de
“Metafísica” será composto por Luciana, Lorenzo e Carlos Eduardo e o de “Ética e
conhecimento” será composto por Nathalie, Lorenzo, Renato e Flamarion.
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