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Sinopse da reunião nº 03/2016/CCNH/Licenciatura em Filosofia/Plenária
Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes da 2ª reunião de 2016 da Plenária do curso
de Licenciatura em Filosofia, realizada no dia 07 de
julho, às 14h00, na sala S203, bloco Alfa I, campus São
Bernardo do Campo da Universidade Federal do ABC.
Informes:
1.
Plenária extraordinária da Licenciatura em Filosofia: a Profa. Marília convidou
a todos para participarem da reunião plenária extraordinária, que acontecerá no dia 18 de julho
2016, às 13h30, no laboratório didático da Filosofia;
2.
Concursos em andamento: O prof. Luiz Fernando informou aos presentes o
andamento dos concursos da Filosofia;
3.
Aula inaugural da Filosofia: o Prof. Flamarion apresentou a sua idéia de realizar
uma aula inaugural da Filosofia, questionando os presentes acerca da possibilidade.
Ordem do dia:
1.
Aprovação da ata da 1ª Plenária Extraordinária da Licenciatura em Filosofia: em
votação, os presentes aprovaram a ata por unanimidade.
2.
Análise e deliberação das solicitações de redistribuição da Érika Marie Itokazu,
Marcos Ferreira de Paula e Luiz Antonio Alves Eva: após debaterem as solicitações de
redistribuição, o Prof. Luiz Fernando colocou em votação os pedidos, de modo que, com três
abstenções e nove votos favoráveis, por maioria foi aprovada a redistribuição do Prof. Luiz
Antonio Alves Eva e, considerando que só há uma vaga na Filosofia, as demais serão rejeitadas.
Por fim, os critérios estabelecidos pelos presentes para a aprovação da redistribuição do Prof.
Luiz Eva: experiência docente, produção técnica e projeto de pesquisa. Os outros dois docentes
foram rejeitados, por exclusão, devido ao fato de ter apenas uma vaga.
3.
Análise e deliberação sobre a pertinência da adesão do Bacharelado/licenciatura
em Filosofia ao edital 143/2016 (redistribuição): O Prof. Luiz Fernando apresentou aos
presentes as condições do referido edital, e, em seguida, abriu a votação para definir a adesão do
curso ao edital: por unanimidade foi aprovada a adesão.
4.
Discussão e montagem da banca – edital 127/2016 –área Filosofia – Subárea
Filosofia Geral: Os presentes debateram o item e concluíram uma banca com três titulares e um
suplente para a realização do processo seletivo relativo ao edital 127/2016.
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