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Sinopse da reunião nº 01/2019/CCNH/Bacharelado em Filosofia/Coordenação 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 1ª reunião de 2018 da Coordenação do 

curso de Bacharelado em Filosofia, realizada no dia 12 

de março, às 17h00, na sala 219, bloco Delta, campus 

São Bernardo do Campo da Universidade Federal do 

ABC.  

Informes: 

 

1. Reuniões de Coordenação: o coordenador do curso, Prof. Renato Rodrigues Kinouchi, 

informou que o curso contará com mais reuniões de Coordenação nesta gestão. 

2. Andamento da Alocação Didática 2019.2: Prof. Renato explicou o processo de alocação 

didática assim como as atividades e principais dificuldades da Coordenação. 

3. Andamento da Revisão do PPC BacFil na CG: Prof. Renato informou sobre processo de 

revisão de normativa sobre PPCs em desenvolvimento na Comissão de Graduação, além 

de que haverá sessão desta comissão em agosto para analisar o PPC do BacFil. 

4. Divisão de tarefas na coordenação: Ficou acordado que o coordenador ficará responsável 

pela parte operacional da alocação didática e que o vice-coordenador, Prof. José Luis 

Luiz, se concentrará no processo de revisão do PPC, recebendo auxílio de outros 

membros da coordenação, tendo em vista a necessidade de adequação da carga horária de 

extensão. 

Ordem do dia: 

1. Indicações dos docentes Bruno Nadai e Victor Ximenes Marques para o NDE do curso 

de Bacharelado em Filosofia: aprovadas por unanimidade. 

 

Expediente:  
1.  Implantação de grupo de trabalho sobre carga didática 2020 (com novo PPC BacFil): 

elevada à ordem do dia e aprovada por unanimidade proposta a ser apresentada à plenária do 

curso. 

2. Edital para contratação de professor visitante – Filosofia Geral: elevado à ordem do dia 

e aprovado ad referendum por unanimidade. 
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