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Sinopse da reunião nº 01/2017/CCNH/Bacharelado em Filosofia/Plenária
Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes da 1ª reunião de 2017 da Plenária do curso
de Bacharelado em Filosofia, realizada no dia 08 de
maio, às 14h00, na sala S203, bloco Alfa I, campus São
Bernardo do Campo da Universidade Federal do ABC.
Informes:
1.
Laboratório – normas de uso: a Profa. Marilia Mello Pisani informou que foi
elaborada uma proposta e enviada por e-mail aos membros para conhecimento e sugestões.
2.
Notificação à Direção de Centro: a Profa. Marilia informou que mediante uma
situação de conflito ocorrida entre dois alunos, notificou a direção do CCNH para adquirir
orientações sobre como proceder nos próximos casos.
3.
Biblioteca: O Prof. Andre Luis La Salvia orientou sobre como proceder em
relação à indicação de bibliografias para compra de livros pela biblioteca da UFABC.
4.
Redistribuição de Prof. Sênior: a Profa. Marília informou que ainda não recebeu
nenhuma indicação de candidatos. Será feita uma consulta à Reitoria para esclarecimento de
ambiguidade na CI enviada, com respeito a informações sobre titulação. A resposta será
informada aos membros.
5.
Reuniões de coordenação e NDE. A Profa. Marília informou que chamará reunião
de NDE, para definição de regras de credenciamento e descredenciamento, e reunião de
coordenação para reformulação do PPC da licenciatura .
6.
Planos de Ensino. A Profa. Marília lembrou que os membros precisam
encaminhar para ela os planos de ensino das disciplinas dos últimos três quadrimestres.
7.
Alocação didática quadrimestre 2017.3. A Profa. Marília informou que em breve
as coordenações conversarão com os novos docentes para combinarem sobre a alocação didática.
8.
Renovação de reconhecimento do MEC. A Prof. Marília lembrou que, por motivo
da licenciatura passar por renovação de reconhecimento do MEC em breve, os docentes
precisam preencher seus dados no Cadastro de Atributos Docentes.
9.
Convite para conferência. O Prof. Carlos Eduardo Ribeiro fez um convite sobre a
conferência “A noção de homo economicus e a crítica do neoliberalismo em Foucault”.
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10. Projeto de extensão. O Prof. Carlos Eduardo Ribeiro informou que o projeto de
extensão “Formação e Criação em Dança Contemporânea – Singularidade de Somática” obteve
muitas inscrições, está funcionando bem e deu visibilidade ao curso.
11. Convite para palestra. A Profa. Cristiane Negreiros Abbud Ayoub fez um convite
para uma palestra que será realizada, via Skype, pela palestrante Profa. Melanie Webb (Harvard
University) sob o título "O Estupro e suas consequências na Cidade de Deus de Agostinho”.
12. Convite para CONAE. O Prof. Silvio Ricardo Gomes Carneiro fez um convite
para participação da CONAE.
13. Convite para Encontro. O Prof. Silvio fez um convite para o Encontro Rede
Escola Pública e Universidades - Reformas do Ensino e Movimentos de Resistência: Diálogos
entre Brasil e a América Latina
14. Novos representantes discentes. O discente Pedro Casalotti Farhah apresentou os
nomes dos novos representantes discentes dos cursos de Filosofia.
15. Planejamento de alocação didática. O Prof. Flamarion Caldeira Ramos sugeriu
que no planejamento da alocação anual, se reserve um dia da semana sem aulas de graduação e
pós-graduação para as reuniões da plenária.

Ordem do dia:
1.
Aprovação de atas anteriores (incluindo as Notas de Repúdio e Carta da
coordenação), realizadas em 27/10/2016, 01/12/2016 e 08/12/2016. Por necessidade de correção
e complementação das atas, os membros apresentarão sugestões de nova redação. As atas serão
apreciadas novamente na próxima reunião.
2.
Data da segunda plenária de 2017. Ficou marcada para 09/06/2017. Na ocasião
será apresentada uma proposta de calendário.
Expediente:
1.
Regras de afastamento de pós-doutorado. Uma proposta deverá ser
elaborada e apresentada na próxima reunião. O assunto sobre contratação de professor visitante
para suprir a ausência do Prof. Lorenzo em seu afastamento pós-doutorado também será
abordado na próxima reunião.
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2.
Semana de recepção de calouros: proposta de Semana Inaugural de Filosofia.
Deverá haver atividades que apresentem a identidade dos dois cursos da Filosofia. Haverá
participação dos docentes e alunos. Será montado um grupo de trabalho para cuidar da
organização.
3.
Concursos - Apresentação do GT alocação/vagas no âmbito do CCNH Mapeamento inicial para discussão das vagas. Foi informado que em breve será definido o
número de vagas para os dois cursos da Filosofia, foram apresentadas sugestões para o
preenchimento das vagas, o assunto será discutido na próxima reunião.

Raquel de Freitas Silva Cardim
Assistente em Administração do CCNH
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