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Sinopse da reunião nº 04/2016/CCNH/Licenciatura em Filosofia/Plenária
Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes da 2ª reunião extraordinária de 2016 da
Plenária do curso de Licenciatura em Filosofia,
realizada no dia 18 de julho, às 14h00, no laboratório
L103, bloco Alfa I, campus São Bernardo do Campo da
Universidade Federal do ABC.
Informes:
1.
Projeto de formação cultural: o aluno Ivan informou que, em conjunto com a
professora Suze e outros alunos envolvidos, será desenvolvido um projeto de formação cultural
2.
Revista “em curso”: a profa. Luciana convidou todos a comparecerem na sala
A112, dia 21 de julho de 2016, para a institucionalização, com a Universidade Federal de São
Carlos (UFSCAR), da revista “em curso”.
3.
Novo convênio da UFABC: o prof. Daniel informou que deve ser assinado esta
semana um convênio entre a UFABC e a escola Sabina
4.
Reuniões dos cursos: as profas. Luciana e Cristiane apontaram a necessidade de
um agendamento antecipado das reuniões, bem como da realização de uma consulta aos
membros para a verificação de uma melhor data.
5.
Laboratório didático da Filosofia: A Profa. Marília informou que o laboratório
didático da Filosofia pode ser usado em projetos, atividades de formação, bastando a
apresentação de uma proposta para a coordenação da licenciatura em filosofia
Ordem do dia:
1.
Alocação didática de 2017: os docentes presentes debateram a necessidade, bem
como as possibilidades, de haver uma maior conversação entre o Bacharelado e a Licenciatura
em Filosofia para a alocação de 2017.
2.
GT docentes: foi apresentada uma síntese do trabalho do GT docentes e
seus objetivos pelo Prof. André. Após apresentação, os presentes, em destaque a profa. Marília,
apontaram e debateram os principais pontos a serem pensados pelos docentes do curso com
relação ao quadro de créditos e disciplinas apresentados no GT.
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