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Sessão Ordinária de 10 de julho de 2017. 
 
 
Expediente 4: Expansão de uma vaga para o edital de Filosofia e Ensino 

 
 
Relator: Arnaldo Rodrigues Santos Jr. 
 
 
Contexto e Histórico: 

 
No âmbito do GT40, coube ao CCNH 16 vagas. Houve no centro a formação de grupo 
de trabalho conduzido pela Direção de Centro e com a participação dos 
Coordenadores de Curso de graduação vinculados ao CCNH. A divisão das vagas foi 
votada e aprovada em reunião extraordinária do ConsCCNH realizada em 20 de Junho 
de 2017. Esse item de pauta vem nesse contexto. 
 
 
Avaliação: 
 
A coordenação da Licenciatura em Filosofia solicita a expansão de uma vaga ao edital 
218/2016 pela subárea de Filosofia e Ensino. Segundo a coordenação, a solicitação se 
justifica devido a um grande número de inscritos com excelentes currículos, além da 
qualidade da banca selecionada para tal concurso. Aponta ainda o cuidado em relação 
aos custos de uma nova banca em um momento de dificuldades financeiras. 
 
Esse relator concorda integralmente com a premissa, mas vê dificuldades 
operacionais, talvez até legais, em tal procedimento. 
 
Em reunião realizada em 29 de junho de 2017, a comissão de vagas se mostrou 
contrário a tal encaminhamento. Isso praticamente inviabiliza a tramitação dessa forma 
de encaminhamento. 
 
Uma vez, conforme decisão do ConsCCNH, a vaga pertence a Filosofia, esse relator 
sugere que seja solicitada a duplicação da vaga após a realização do concurso, um 
procedimento relativamente rápido e sem grandes entraves na estrutura burocrática da 
UFABC. 
 
 
Conclusão: 

 

Esse relator é contrário à solicitação e sugere outro encaminhamento. 

 


