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Sinopse da reunião extraordinária nº 01/2019/CCNH/Bacharelado em Filosofia/Plenária 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 1ª reunião extraordinária de 2019 da 

Plenária do curso de Bacharelado em Filosofia 

realizada no dia 07 de maio, às 14h00, na sala A2-

S106, bloco Alfa II, campus São Bernardo do Campo 

da Universidade Federal do ABC. 

Informes: 

1. Silvio Carneiro informou que será aberto edital para a contratação de professor visitante, tendo 

solicitado o apoio da plenária na divulgação.  

2. Silvio Carneiro informou sobre a aula inaugural da Filosofia a ocorrer no dia 10/06/2019 às 

19h00 no auditório principal de SBC, tendo solicitado o apoio da plenária na divulgação. 

3. Pedro Farhat informou sobre os novos representantes discentes eleitos nas plenárias da 

Filosofia, a saber: Representantes discentes na plenária do curso de Bacharelado em Filosofia, 

titular e suplente, respectivamente: Kaio Barbosa Laurentino e Mariana Ramos Costa Silva; 

Representantes discentes na plenária do curso de Licenciatura em Filosofia, titulares e suplentes, 

respectivamente: Daniel Donato Ribeiro e Giovanna Olivetti; Pedro Possebon Lopes de Faria e 

Pedro Victor Graciosa Manfredo. 

4. Suze Piza informou sobre as atividades da Filosofia na Semana de Integração da UFABC. 

5. Paulo Tadeu comentou sobre a conjuntura nacional de cortes nas IFES e ataques aos cursos de 

Filosofia e Ciências Sociais. A plenária decidiu elaborar uma moção a respeito. 

 

Ordem do dia: 

1. Definição sobre cessão de crédito para disciplina Gênero (nova obrigatória BCH) – aprovado 

por unanimidade o Bacharelado em Filosofia integrar esforço conjunto para que a nova 

disciplina de Gênero possa ser criada com 3 créditos, ao passo que uma disciplina do BCH de 

responsabilidade de oferta da Filosofia tenha redução de 1 crédito. A disciplina que cederá 1 

crédito será Temas e Problemas da Filosofia, que recebeu 10 votos, enquanto Ética e Justiça não 

recebeu nenhum voto, Pensamento Crítico recebeu 5 votos e houve 4 abstenções. Em 

complemento, membros da plenária concordaram em realizar avaliações das 3 disciplinas 

citadas.   
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