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Sinopse da reunião nº 01/2016/CCNH/Bacharelado em Filosofia/Plenária
Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes da 1ª reunião de 2016 da Plenária do curso
de Bacharelado em Filosofia, realizada no dia 29 de
abril, às 14h00, na sala S205, bloco Alfa I, campus São
Bernardo do Campo da Universidade Federal do ABC.
Informes:
1.
Evento da Filosofia: A docente Maria Cecília Leonel divulgou o evento New
perspectives on Plato's philosophy que ocorrerá de 28 a 30 de junho no campus São Bernardo do
Campo.
2.
Reunião do Grupo de Trabalho do Bacharelado em Filosofia: O docente
Bruno Nadai relembrou a data da próxima reunião do Grupo de Trabalho (GT) do Bacharelado
em Filosofia, 11 de maio.
3.
Audiência pública contra a violência sexual: A coordenadora da
Licenciatura em Filosofia, Marília Pisani, divulgou a audiência pública do comitê contra
violência sexual.
4.
Licença de docente: a professora Marília informou que a docente Anastásia
Itokazu encontra-se em licença médica.
5.
Divulgação de eventos: a professora Marília divulgou aos presentes os
eventos criados pelos discentes, como a Semana de Filosofia da UFABC, na primeira semana de
junho.
6.
Tema para próxima reunião: a docente Paula Braga solicitou que fosse tema
de discussão em próximas reuniões as disciplinas semipresenciais.
7.
Nova docente: o coordenador do Bacharelado em Filosofia, convidado na
reunião, Paulo Tadeu, informou a entrada da docente Nathalie Bressani.
Ordem do dia:
1.
Aprovação das atas da 1ª e 8ª reuniões conjuntas das plenárias de 2015:
Aprovadas com alterações.
2.
Composição das bancas de concurso dos editais 203/15, 204/15 e 205/15:
As listas de titulares e suplentes das Comissões Julgadoras foram debatidas e aprovadas.
3.
Solicitação de redistribuição encaminhada pela Profª. Ericka Marie Itokaz:.
A análise foi suspensa e a solicitação retorna à Plenária juntamente com outra solicitação
recebida.
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