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Sinopse da reunião nº 02/2016/CCNH/Licenciatura em Filosofia/Plenária
Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes da 1ª reunião extraordinária de 2016 da
Plenária do curso de Licenciatura em Filosofia,
realizada no dia 07 de junho de 2016, às 14h00, na
sala S204, bloco Alfa I, campus São Bernardo do
Campo da Universidade Federal do ABC.
Informes:
1.
Página no Facebook: O discente presente, Ivan, informou que foi realizada
uma pagina no Facebook dos discentes da Filosofia para uma melhora na comunicação
2.
Identificação de discentes da Filosofia: O discente presente, Ivan, informou
que está, em conjunto com os demais discentes interessados, pensando e aplicando ideias para
identificar os alunos do curso de filosofia, bem como os interessados.
3.
Semana da Filosofia: O discente presente, Ivan, informou que está
auxiliando na organização da Semana da Filosofia e solicitou a todos que divulgassem, bem
como os convidou a participar do evento.
4.
Revista “DoisPontos”: informou que há interesse da revista dois pontos em
fazer parceria com a graduação de filosofia da UFABC.
5.
Concurso para a área de “Metodologia e Prática de Ensino de Filosofia”:
Prof. André informou o andamento do concurso e aprovação de um candidato.
6.
Convocação de alunos para plenária: o discente convidado, Gustavo,
informou que não foram encaminhadas convocações aos alunos da presente reunião e solicitou
convite para as próximas.
7.
Calendário de eventos e acontecimentos da Filosofia: Profa. Marília
informou que pretende realizar um calendário de eventos da Filosofia e para tanto solicitou aos
presentes que encaminhassem as informações.
8.
Evento Novas Perspectivas na Filosofia de Platão: O Prof. Lucca informou
aos presentes que acontecerá, de 28 a 30 de junho, uma conferência internacional na UFABC.
9.
Reuniões da coordenação com a Direção do CCNH: O Prof. Paulo
informou que as coordenações de curso estão participando de reuniões com a Direção do CCNH
com dois temas principais de pauta: docentes que ministram aulas apenas em disciplinas dos
cursos específicos ou que ministrem aulas apenas em disciplinas nos bacharelados
interdisciplinares.
10.
Autorização do GT docente: Prof. Paulo informou que solicitará autorização
para apresentar aos docentes da filosofia os trabalhos em andamento pelo “Grupo de Trabalho
Docentes” (GT Docentes).
Ordem do dia:
1.
Aprovação da ata da 1ª reunião ordinária da plenária da Licenciatura em
Filosofia de 2016: aprovada por unanimidade.
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2.
Análise e discussão das solicitações de redistribuição: o Prof. Paulo
esclareceu aos presentes que estes analisariam, na presente reunião, duas solicitações de
redistribuição, previamente encaminhadas, porém, devido ao surgimento de um novo pedido em
06 de junho de 2016 – apenas um dia antes desta reunião, os presentes, para garantir uma
tramitação justa de tais análises, considerando que o curso possui apenas uma vaga, decidiram
debater o tema em próxima reunião de plenária.
3.
GT docentes: Os professores Paulo e Marília apresentaram aos presentes o
atual trabalho realizado pelo GT docentes do CCNH, bem como seu impacto nos cursos do
Bacharelado e de Licenciatura em Filosofia. Neste sentido, os presentes debateram o tema e, por
unanimidade, optaram por finalizar as discussões em próxima reunião de plenária.

Natasha Ramos Morare
Assistente em Administração do CCNH
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