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Sinopse da reunião nº 04/2016/CCNH/Bacharelado em Filosofia/Plenária

Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes da 3ª reunião de 2016 da Plenária do curso
de Bacharelado em Filosofia, realizada no dia 28 de
julho, às 14h00, na sala S206, bloco Alfa I, campus São
Bernardo do Campo da Universidade Federal do ABC.
Informes:
1.
Planejamento 2017: o Prof. Paulo informou que entrou em contato com as
coordenações do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCT) e do Bacharelado em Ciências e
Humanidades (BCH) para consultá-los acerca da perspectiva do número de turmas que serão
ofertadas no ano de 2017, para que, com esta referência, o curso possa realizar o seu
planejamento de alocação.
2.
Internacionalização dos cursos da UFABC: a Profa. Cristiane informou que se
reuniu com o responsável pela internacionalização dos cursos da UFABC, apontando que ele
solicitou que o Bacharelado em Filosofia e a Licenciatura em Filosofia apresentem uma
iniciativa para a realização da tradução das ementas de suas disciplinas.
3.
Processo seletivo do Mestrado em Filosofia: o Prof. Fernando informou aos
presentes do andamento do processo seletivo.
4.
Reflexão acerca dos alunos da UFABC: a Profa. Cristiane narrou uma reunião
que teve com uma aluna da universidade e expôs aos presentes suas preocupações acerca do
abalo emocional que sofrem os alunos.
5.
Docentes no sindicato: o Prof. Vitor informou que ele e a Profa. Suze estão na
diretoria da associação docente da UFABC.
6.
Novo docente da Filosofia: o Prof. Paulo apresentou o novo docente da Filosofia,
Prof. Carlos Eduardo, e deu boas vindas.
7.
Eventos da Filosofia: o Prof. Fernando e a Profa. Marília informaram o
cronograma dos próximos eventos da Filosofia.

Ordem do dia:
1.
Aprovação da ata da 2ª Plenária Ordinária do Bacharelado em Filosofia: em
votação, os presentes aprovaram a ata por maioria de votos.
2.
Grupo de Trabalho Docentes (GT docentes): após debaterem os diversos cenários e
as possibilidades a partir do estudo e da tabela realizados pelo GT docente, os membros da
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plenária do Bacharelado em Filosofia decidiram, por maioria de votos, em votação conjunta com
os membros da plenária da Licenciatura em Filosofia, apresentar à direção do CCNH um cenário
no qual cada curso de graduação, Bacharelado e Licenciatura em Filosofia, assume integralmente
a responsabilidade pela carga didática relativa a todas as disciplinas específicas e turmas de
alunos por disciplinas de seu respectivo projeto pedagógico e, também, quanto à atual
responsabilidade de disciplinas relativas aos bacharelados interdisciplinares, setenta e cinco por
cento das disciplinas ofertadas nos Bacharelados Interdisciplinares (BCT e BCH) são de
responsabilidade do Bacharelado em Filosofia e vinte e cinco por cento são de responsabilidade
da Licenciatura em Filosofia.

Natasha Ramos Morare
Assistente em Administração do CCNH

2

