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

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 3ª reunião extraordinária de 2016 da 

Plenária do curso de Bacharelado em Filosofia, 

realizada no dia 19 de setembro, às 16h00, na sala 

S203, bloco Alfa II, campus São Bernardo do Campo 

da Universidade Federal do ABC.  

 

Informes:  

1.            Tradução de ementas: o Prof. Lorenzo informou que devem ser feitas as traduções 

para o inglês das ementas do Bacharelado e da Licenciatura em Filosofia até o final de 

novembro. 

2.             Evento “UFABC para Todos”: a Profa. Marília informou que o Prof. Matteo e o 

Prof. Sivio serão os responsáveis pela Filosofia no respectivo evento 

3.             Concursos: o Prof. Paulo informou aos presentes que os cursos da Filosofia 

possuem três vagas em aberto, para as quais devem ser definidas as subáreas de destinação. Será 

realizada uma reunião plenária para a discussão e definição das subáreas.  

4.             Aula inaugural da Filsofia: o Prof. Flamarion informou que seu convidado, Prof. 

Renato Nogueira, aceitou o convite para ministrar a aula inaugural. 

Ordem do dia: 

1.              Aprovação da ata da 4ª reunião ordinária plenária do Bacharelado em 

Filosofia: a ata foi aprovada por maioria de votos, com três abstenções. 

2.             Aprovação da ata da 4ª reunião ordinária plenária do Bacharelado em Filosofia: 

a ata foi aprovada por maioria de votos, com três abstenções. 

3.            Encaminhamento da decisão do GT de Revisão do PPC do Bacharelado em 

Filosofia à CG/PROGRAD e 4. Encaminhamento do pré-projeto de matriz aprovado pelo GT de 

Revisão do PPC do Bacharelado em Filosofia à PROGRAD para avaliação técnica: o Prof. 

Bruno apresentou aos presentes o histórico das discussões e propostas debatidas no Grupo de 

Trabalho responsável pela revisão do PPC do Bacharelado em Filosofia, informando que o 

projeto não está finalizado e amadurecido para que seja aprovado no presente momento. Os 

presentes debateram o tema e seus possíveis desdobramentos, decidindo pela realização de uma 

plenária no dia 27 de outubro para análise e discussão do assunto. 

 

Natasha Ramos Morare 

Assistente em Administração do CCNH  
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