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Sessão Ordinária de 12 de maio de 2014. 
 
 
Ordem do dia ou Expediente: Proposta de abertura de dois concursos para docentes 
para suprimento de quatro vagas de Licenciatura em Filosofia 
 
Relator: Cristiane Negreiros Abbud Ayoub 
 
Contexto e Histórico: 
 
 A atual situação do curso de Licenciatura em Filosofia exprime uma 
necessidade emergencial de contratação de quatro docentes com formação específica 

para contribuir para a alocação nas disciplinas próprias do curso. Seriam dois 
concursos, contemplando um as disciplinas específicas da licenciatura em 
filosofia: “Tópicos de Educação” (dois docentes); e outro as disciplinas comuns 
da licenciatura “Metodologia e Prática de Ensino de Filosofia” (idem) 
 Os docentes de “Tópicos de Educação”, ademais, poderão contribuir para as 
outras licenciaturas do CCNH, pois ultimamente as disciplinas “Didática”, 
“Desenvolvimento e Aprendizagem” e “Políticas Educacionais” têm sido ministradas 
majoritariamente por docentes de outros centros. 
 Já os docentes de “Metodologia e Prática de Ensino em Filosofia”, certamente 
serão alocados para ministrar as seguintes disciplinas obrigatórias do curso de 
Licenciatura em Filosofia: “Filosofia do Ensino de Filosofia”, “Filosofia da Educação”, 
“Prática de Ensino de Filosofia I”, “Prática de Ensino de Filosofia II”, “Prática de Ensino 
de Filosofia III”, “Prática de Ensino de Filosofia IV”, “Prática de Ensino de Filosofia V”, 
“Estágio Supervisionado em Filosofia I”, “Estágio Supervisionado em Filosofia II”, 
“Estágio Supervisionado em Filosofia III”, “Estágio Supervisionado em Filosofia IV” e 
“Estágio Supervisionado em Filosofia V”. 
 Dado esse panorama, solicita-se a abertura de dois concursos para quatro 
docentes: um concurso de “Tópicos de educação” (para suprimento de duas vagas) e 
um outro concurso de “Metodologia e Prática do Ensino de Filosofia” (para suprimento 
de outras duas vagas). 
 
 
Avaliação: 
Solicita-se a aprovação da presente proposta. 
 
 
Conclusão: 

Parecer favorável 

 


