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Sessão Ordinária de 14 de maio de 2018. 
 
 
Expediente: Alterações do PPC LicFilo. 
 
Relator: Danilo Centeno 
 
Contexto e Histórico: 
 
A coordenação da Licenciatura em Filosofia solicita alterações pontuais no Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC). 
O projeto havia sido modificado em 2016 para atender alterações na legislação das 
licenciaturas, entretanto, foram detectados dois erros mais simples, que não dizem 
respeito à mudança de disciplinas ou de conteúdo dos seus textos, mas de alteração 
de quadrimestre de oferta e inversão de ordem do texto. 
Como não se trata apenas de correções de erros ortográficos, a sugestão de alteração 
deve ser aprovada novamente em todas as instâncias, tendo sido já discutida e 
aprovada na 2ª. Reunião Ordinária (10/04/2018) da plenária do curso de Licenciatura 
em Filosofia. 
 
Abaixo seguem as solicitações de alteração: 
 

1) Consta na grade curricular do curso de Licenciatura em Filosofia do atual PPC 
(2016) as disciplinas de filosofia política e lógica básica oferecidas no 5º. e 8º 
quadrimestre respectivamente. A solicitação de mudança é no sentido de 
inversão das duas disciplinas, ficando filosofia política para o 8º. e lógica básica 
para o 5º. quadrimestre, respectivamente. A mudança é justificada por serem 
disciplinas comuns ao bacharelado e licenciatura em filosofia, podendo as 
disciplinas nos dois cursos serem oferecidas nos mesmos quadrimestres 
ideias; 

2) A segunda solicitação diz respeito à mudança de ordem dos módulos de 
estágio II e V, que explica a concepção pedagógica, nas páginas 42-43. O 
módulo II passa a ser o módulo V e vice-versa. O conteúdo presente em cada 
módulo não foi alterado. 

 
Avaliação: 
A alteração das disciplinas dos quadrimestres ideias são pertinentes no sentido de 
otimizar a grade para alunos que cursam tanto a licenciatura quanto bacharelado na 
grande área da filosofia. Tanto este assunto, quanto a inversão dos módulos de 
estágio, foram discutidos e sugeridos pela coordenação do curso, tendo um aval 
técnico acerca do tema. Ressalto apenas que, dadas as alterações no texto e grade, o 
PPC deva talvez constar como PPC 2018, ao invés de 2016, como descrito na capa do 
documento. 
 
Conclusão: 

Este relato é favorável às alterações propostas. 


