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Sinopse da reunião nº 10/2016/CCNH/Bacharelado em Filosofia/Plenária
Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes da 7ª reunião de 2016 da Plenária do curso
de Bacharelado em Filosofia, realizada no dia 01 de
dezembro, às 14h00, na sala S102, bloco Alfa II,
campus São Bernardo do Campo da Universidade
Federal do ABC.
Informes:
1. Próxima plenária: o Prof. Bruno informou a realização de uma próxima plenária exclusiva do
bacharelado com pauta única sobre a reformulação do projeto pedagógico do curso.
2. Credenciamento no mestrado: a Prof.ª. Luciana informou sobre o credenciamento para
docentes no mestrado da Filosofia.
3. Aula inaugural: o Prof. Flamarion solicitou a criação de uma comissão para a organização da
aula magna da filosofia em 2017.
4. Mobilização dos docentes: o Prof. Vitor informou que a assembleia dos docentes convocou
uma mobilização para o dia 13/12, para haver aulas públicas e saída para manifestação.
5. Reformulação do projeto pedagógico: o Prof. Lorenzo convidou os coordenadores de eixos a
pensarem a reformulação das ementas das disciplinas para o novo projeto pedagógico.
6. Concurso: o Prof. Luiz Fernando informou que foram aprovados dois candidatos no concurso
da área de Fenomenologia.
Ordem do dia:
1. Aprovação da ata da 6ª reunião ordinária de 2016: votação adiada.
2. Pedido de redistribuição – Alexander Vianna: por maioria de votos e com uma abstenção, o
pedido de redistribuição foi indeferido.
3. Colaboração técnica – Mariana Paolozzi: por maioria de votos e com uma abstenção, o
pedido de colaboração técnica foi aprovado.
4. Discussão sobre assédio moral na relação entre docentes e discentes: os coordenadores
Bruno e Marília esclareceram a situação, a qual foi debatida por docentes e discentes presentes,
levando ao encaminhamento proposto pelo prof. Carlos Eduardo para que as coordenações
elaborem uma nota de esclarecimento e repúdio aberta à comunidade da UFABC.
Anna Carla Fabris Ernandes
Estagiária do CCNH
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