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Sinopse da reunião nº 08/2017/CCNH/Licenciatura em Filosofia/Plenária 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 5ª reunião ordinária de 2017 da Plenária 

do curso de Licenciatura em Filosofia, realizada no dia 

08 de dezembro, às 14h00, na sala S102, bloco Alfa II, 

campus São Bernardo do Campo da Universidade 

Federal do ABC.  

 

Informes: 

1.  Concurso de lógica - ingresso de candidato aprovado: O Prof. Bruno Nadai informou 

que o docente aprovado no referido concurso teve seu diploma estrangeiro validado no Brasil e a 

posse está sendo encaminhada pelo setor de pessoal.  

 

2.  Concurso de Metafísica: Prof. Bruno informou aos presentes que a primeira colocada do 

concurso é estrangeira com diploma que necessita de validação. Prof. Fernando informou sobre o 

andamento do concurso e que tiveram 6 candidatos aprovados.  

 

3.  Encaminhamento da substituição da disciplina de lógica básica: Prof. Bruno Nadai 

agradeceu aos Professores Roque e Renato por terem assumido a disciplina. Prof. André 

esclareceu o trâmite para chegarem aos docentes substitutos.  

 

4.  Substituição Profa. Maria Cecília: a professora agradeceu os professores que a 

substituíram, Prof. Matteo e Anastasia, quando precisou se afastar por motivo de saúde.  

 

5.  NDE Bacharelado em Filosofia: Prof. Flamarion informou o teor da última reunião do 

Núcleo Docente Estruturante do Bacharelado em Filosofia e solicitou aos presentes que se 

manifestem caso tenham interesse em compô-lo.  

 

6.  Concurso de Ética e Conhecimento: Profa. Luciana informou sobre o andamento do 

concurso e que tiveram dois aprovados.  

 

7.  Concurso de Filosofia e Ensino: Profa. Patrícia informou sobre o andamento do 

concurso, apontando que no dia 24, último dia do concurso, as atividades foram encerradas e a 

banca, em razão de denúncia anônima, não pode abrir o envelope dos resultados. A professora 

apresentou os procedimentos tomados com relação à banca após a denúncia e informou seu teor 

e possíveis desdobramentos.  



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Ciências Naturais e Humanas 

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7960 

secretariaccnh@ufabc.edu.br 

 

 

2 

 

  

8.  Lançamento de livro: Profa. Marinê informou que dia 12 de dezembro, na livraria 

Martins Fontes, acontecerá o lançamento do livro da Profa. Aléxia.  

 

9.  Decisões do ConsUNI: Profa. Patrícia informou na 3ª sessão ordinária no ConsUNI foi 

decidido que no Projeto Pedagógico Institucional os  termos "bacharelados de ingresso" sejam 

substituídos pelo termo "cursos de ingresso" e , nesta mesma sessão, foi aprovada a Licenciatura 

Interdisciplinar. A Profa. apontou os próximos possíveis passos da Licenciatura Interdisciplinar, 

solicitando a retomada da revisão do PPC do Bacharelado em Filosofia, uma vez que o da 

Licenciatura passará por nova revisão em breve.  

 

10.  Afastamento do Prof. Lorenzo Baravalle: Profa. Luciana solicitou a indicação de um 

coordenador para a disciplina de Bases Epistemológicas.  

 

11.  Próxima reunião: o Prof. Luiz Fernando solicitou a inclusão do item de divisão das 

disciplinas em 2 horas ou 4 horas em pauta de próxima reunião. Foi agendada reunião plenária 

extraordinária em 18 de dezembro, na qual será discutida a alocação de 2018.  

 

Expediente:  

 

1. Critérios para afastamentos para pós-doutorados: O Prof. Bruno apresentou as regras 

criadas, com base em discussão anterior realizada pela plenária do curso, para a liberação do 

afastamento docente para realização de pesquisa de pós-doutorado em instituições externas. Os 

docentes debateram o tema e o Prof. Luiz Fernando, com base nas sugestões postas, elaborará 

novo documento a ser apresentado em próxima reunião ordinária.  

 

2. Editais para professores visitantes: O item foi debatido entre os docentes e será item de pauta 

em mesma reunião na qual serão debatidos os critérios para afastamentos para pós-doutorados. 
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