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Sinopse da reunião ordinária nº 05/2018/CCNH/Bacharelado em Filosofia/Plenária 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 5ª reunião ordinária de 2018 da 

Plenária do curso de Bacharelado em Filosofia, 

realizada no dia 10 de outubro, às 15h00, na sala 

A2-S206, bloco Alfa II, campus São Bernardo do 

Campo da Universidade Federal do ABC. 

 

Informes: 

1. Concurso da Licenciatura em Filosofia: Prof. André informou que foi enviado ao 

Conselho do CCNH o mesmo edital para a reabertura do concurso que foi anulado, 

como decidido em plenária anterior, após as consultas a SUGEPE e procuradoria. 

2. Disciplinas com falta de docente: Prof. Bruno relatou que, devido ao encerramento 

do contrato do professor visitante Eduardo Nasser, o próprio irá lecionar a disciplina 

Pensamento Metafísico e Perspectivas Modernas até o final deste quadrimestre e 

designará outro docente do Bacharelado em Filosofia para lecionar a disciplina 

História da Filosofia Contemporânea: o Século XIX. 

3. Ato sobre situação política atual: Profa. Suze Piza convida os presentes para um ato 

denominado Em defesa da democracia, da universidade pública e da UFABC a ser 

realizado no dia 15/10 às 18hrs no campus SBC e no dia 23/10 também às 18hrs no 

campus Santo André. 

 

Ordem do dia: 

1. Proposta de redistribuição: negada a redistribuição por unanimidade: coordenação 

emite parecer negativo à redistribuição e plenária acata o parecer. 

 

Expediente: 

1. Discussão LI: Profa. Suze solicita o posicionamento da plenária com relação a uma 

maior inserção de Filosofia no projeto LI. A plenária decidiu que será elaborado um 

parecer com indicação de disciplinas e que este será alvo de discussão na próxima 

plenária. Profa. Suze se dispôs a preparar um esboço deste documento. 

2. Reajuste de Matrículas: Prof. Luiz Eva manifesta prejuízos pedagógicos do reajuste 

de matrículas e propõe a elaboração de uma nota à ProGrad relatando o seu 

posicionamento e os dos demais docentes interessados em melhorias nesta questão. 
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3. Horário Tetris: Prof. André relata um encontro dos coordenadores dos cursos de 

Filosofia com a Pró-Reitora Adjunta de Graduação Vânia a fim de alinhar as 

particularidades dos cursos mencionados com o projeto Tetris. Plenária concluiu em 

esperar a finalização do projeto Tetris pela ProGrad e então discutir a simulação da 

alocação 2019 neste formato na próxima reunião. 

 

 

Caio Cesar Marques Vellosa 

Assistente em Administração do CCNH 

 

 

 

Bruno Nadai 

Coordenador do Curso de Bacharelado em Filosofia 

 


