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Conselho do CCNH 

Centro de Ciências Naturais e Humanas 

Relatoria 

 

Sessão ordinária - 09 de fevereiro de 2015 

 

Expediente: Ações emergenciais relacionadas ao funcionamento dos cursos de Filosofia  

Relator: Ronei Miotto 

 

Contexto e Histórico 
 
Considerando 
1. A recente exoneração do prof. Gustavo Leyva; 
2. A aposentadoria do Prof. Peluso; 
3. A licença maternidade da profa. Cristiane; 
4. O provável afastamento da profa. Miriam Madureira; 
5. A provável exoneração do prof. Alex; 
6. O adiamento das bancas dos concursos da área de filosofia em andamento; 
7. A manutenção do funcionamento dos cursos; 
8. A realização da Primeira Sessão Ordinária do Conselho do CCNH em 09/02/2014 
 
A Direção do Centro convocou os membros das Coordenações do Bacharelado e Filosofia 
para uma reunião realizada no dia 03/02/14, as 14hs na sala 312-3. Essa reunião teve o 
objetivo de definir medidas emergenciais a serem submetidas ao ConsCCNH em sua primeira 
reunião ordinária.  
 
Durante esse encontro foram discutidas várias medidas com o intuito de minimizar os 
impactos causados pelos eventos ocorridos entre dezembro e janeiro, dentre as quais a 
submissão ao ConsCCNH do pedido imediato de abertura de concurso na área de Ética.   
 
 
Avaliação 

 
A área de filosofia vivenciou um momento delicado com a saída de diversos professores ao 
mesmo tempo e o adiamento das bancas de alguns concursos. Com a intenção de minimizar 
possíveis impactos no funcionamento dos cursos da área de Filosofia e do BC&H, as 
coordenações e demais presentes deliberaram pelo encaminhamento para apreciação do 
ConsCCNH de pedido de abertura de concurso para Professor Adjunto na área de Ética. 
Tendo em vista que esse assunto já fora discutido e aprovado pela Plenária dos Cursos e que 
a vaga decorre da aposentadoria do Prof. Peluso, resta claro que todos os pressupostos para 
a abertura do concurso estão contemplados. 

 

Conclusão 

O relator é favorável a aprovação do concurso conforme solicitado pela área. Esse é o 
parecer.  


