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Sinopse da reunião nº 09/2016/CCNH/Bacharelado em Filosofia/Plenária
Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes da 6ª reunião de 2016 da Plenária do curso
de Bacharelado em Filosofia, realizada no dia 27 de
outubro, às 14h00, na sala S103, bloco Alfa II, campus
São Bernardo do Campo da Universidade Federal do
ABC.
Informes:
1.
Nasser.

Novo docente da Filosofia: a Profa. Marília deu boas vindas ao Prof. Eduardo

2.
Mudança de Coordenador e Vice-coordenador no Bacharelado em Filosofia: a
Profa. Marília agradeceu aos coordenadores que finalizaram sua gestão em 22 de outubro de
2016 pelo ótimo trabalho e deu boas vindas aos novos coordenadores do Bacharelado em
Filosofia, que fizeram uma breve fala.
3.
Reunião informal com os alunos do Bacharelado em Filosofia: o Prof. Bruno e o
Prof. Vitor informaram que pretendem gerir o curso com um canal aberto aos alunos e os
convidaram para a realização de uma conversa informal.
4.
Grupo de Trabalho do Projeto Pedagógico (GT do PPC) do Bacharelado em
Filosofia: os docentes presentes, membros do GT do PPC, atualizaram os demais a respeito do
andamento dos trabalhos. Os docentes solicitaram o agendamento de uma reunião plenária com o
PPC do Bacharelado em Filosofia como item de pauta.
5.
Assembleia de Associação Docente: o Prof. Vitor informou aos presentes as
razões e as atividades realizadas na paralização que aconteceu em 24 de outubro de 2016.
6.
Agência Nacional de Pós-graduação em Filosofia (ANPOF): o Prof. Bruno
informou a mudança na direção da ANPOF, apresentando brevemente a proposta da nova gestão.
7.
Plano de ensino das disciplinas: o Prof. Bruno informou que está sendo
demandada dos cursos da UFABC a apresentação de planos de ensino das disciplinas e que os
docentes serão contatados para que este ponto seja encaminhado. A profa. Marília informou que
esta solicitação está de acordo com uma normatização do Ministério de Educação.
8.
Concurso de Filosofia Contemporânea: a Profa. Marília informou a todos os
presentes o resultado do concurso.
9.
Conselho Universitário (ConsUni) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
(ConsEpe): a aluna Tatiana informou a importância dos conselhos da universidade, bem como da
participação dos docentes na eleição que está em aberto para os novos representantes.
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10.
Aula inaugural da Filosofia: o Prof. Flamarion informou que a aula será
ministrada pelo Prof. Renato Nogueira no dia 10 de novembro e apontou os temas que serão
apresentados.
11.
Carta de posicionamento do curso: o Prof. Luiz Fernando apontou que seria
interessante que o curso elaborasse uma carta apresentando o posicionamento do curso com
relação aos acontecimentos sociais/políticos. O tema fora incluído como item de ordem do dia.
Ordem do dia:
1.
Aprovação da ata da 5ª reunião ordinária de 2016: aprovada por maioria de
votos, com 10 abstenções.
2.
Discussão sobre a participação da Filosofia na alocação de “Projeto Dirigido” e
“Práticas em Ciências e Humanidades”: a Profa. Marília informou que o Prof. Ramón
apresentou uma proposta para que a Filosofia assumisse duas turmas de “Projeto Dirigido”, bem
como turmas de “Práticas em Ciências e Humanidades”. Após debate entre os presentes, foi
definido que será verificada a contribuição que o curso está prestando ao BCH para verificar se
negarão esta demanda ou se assumirão alguma das turmas.
3.
Demanda reprimida de “Pensamento Crítico” no segundo quadrimestre: Os
docentes definiram que verificarão quais as disciplinas e a quantidade de demanda reprimida do
curso para pensarem em propostas, principalmente considerando novos docentes que entrarão em
exercício em 2017.
4.
Aprovação da subárea de “Ética e Conhecimento”: em votação, por unanimidade,
os presentes determinaram que o edital seja encaminhado ao Conselho do CCNH nos mesmos
termos que havia sido anteriormente.
5.
Carta de posicionamento político/social: em votação, por maioria dos votos - com
três abstenções e dois votos contrários – os docentes definiram que realizarão a carta e ela será
assinada em nome da plenária.
Expediente:
1.
Disciplinas de opção limitada do BCeT: o Prof. Bruno informou que foi solicitado
aos cursos que sugerissem disciplinas de opção limitada para comporem Bacharelados
Interdisciplinares. A Profa. Paula, a Profa. Anastasia e o Prof. Lorenzo se voluntariaram para
estudar e propor as indicações.
Natasha Ramos Morare
Assistente em Administração do CCNH
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