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Sinopse da reunião ordinária nº 01/2017/CCNH/Núcleo Docente Estruturante do Curso de
Licenciatura em Filosofia
Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes da 1ª reunião ordinária de 2017 do Núcleo
Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em
Filosofia, realizada no dia 22 de março de 2017, às
14h15, na sala 219, bloco Delta, campus São Bernardo
da Universidade Federal do ABC.
Informes:
1.
Encontro sobre a reforma no ensino médio na América Latina: ocorrerá nos dias
16 e 17 de maio no campus de Santo André da UFABC
2.
Conferência Nacional da Educação (CONAE): possivelmente ocorrerá em 18 e
19 de maio um encontro do CONAE para apresentar o plano municipal e regional da educação
3.

Visita a escolas: professores informaram sobre as próximas visitas

4.
Grupos de Trabalho da UFABC: Marília informou acerca da criação de GTs do
CCNH e da UFABC para a normatização de alguns procedimentos administrativos para os quais,
como coordenadora do curso, foi nomeada.
5.
Grupo de Trabalho de Estágios: Marília Informou que foi nomeada no GT
Estágios o qual visa uniformizar os procedimentos de estágio obrigatório da UFABC. Com base
neste informe, o NDE decidiu encaminhar uma proposta ao GT.
6.
Colégio Sabina: Silvio informou que a Licenciatura em Filosofia não possui mais
vínculo com o Colégio Sabina.
7.
Processo seletivo para Professor Visitante: informou acerca do desenvolvimento
da banca do processo seletivo para professor visitante na vaga de Ensino da Filosofia. Foi
solicitado chamar imediatamente o/a primeiro/a colocado/a.
8.
Redistribuição de professor sênior: Marília informou que a reitoria encaminhou
para o CCNH uma vaga para redistribuição de professor sênior e solicitou aos presentes que,
caso tenham conhecimento de algum docente, encaminhem as possibilidades.
Pauta:

1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Centro de Ciências Naturais e Humanas
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7960
secretariaccnh@ufabc.edu.br

1.
Revisão do Projeto Pedagógico do Curso do Bacharelado em Filosofia: decidido
que as disciplinas de opção limitada do curso de licenciatura devem constar apenas ao final do
PPC, como opção limitada ou livres para o Bacharelado, em número a definir e que elas não
deverão ser incorporadas ao corpo do eixo "Filosofia, Educação e Cultura", previsto no PPC do
Bacharelado em Filosofia.
2.
Conflito entre estudantes: Suze apontou preocupações acerca de conflitos de
discentes dentro da universidade e o tema foi debatido. A presidente encaminhará à Direção do
CCNH um informe sobre o ocorrido e buscará possíveis conduções.
3.
Laboratório didático: foram debatidas problemáticas acerca do laboratório. Com
relação à guarda e empréstimo de equipamentos será encaminhado um e-mail à Direção
questionando a possibilidade de transferi-los ao CCNH.
4.
Estágios Supervisionados: será tratado em próxima reunião a partir das decisões
encaminhadas nos informes desta reunião.

Natasha Ramos Morare
Assistente em Administração do CCNH
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