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

Sinopse da reunião ordinária nº 03/2018/CCNH/Licenciatura em Filosofia/Plenária
Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes da 3ª reunião ordinária de 2018 da
Plenária do curso de Licenciatura em Filosofia,
realizada no dia 18 de junho, às 14h00, na sala A1S106, bloco Alfa I, campus São Bernardo do Campo
da Universidade Federal do ABC.
Informes:


Encaminhamento sobre o PPC da Licenciatura: Prof. André la Salvia informou sobre o
adiamento da relatoria sobre o PCC na sessão do Conselho do CCNH para o dia 16/07.



Encaminhamento sobre o PPC do Bacharelado: Prof. Silvio Carneiro informou
apontamentos do Conselho que implicam no adiamento da aprovação do PPC, este,
em vista disto, entrará em vigor somente em 2020, devido aos prazos requeridos pela
CG.



GT (Vaga de professores visitantes, impacto de afastamentos docentes e conversão de
carga didática em administrativa): Prof. Silvio informou sobre GT que aponta falta de
corpo docente necessário para alocação didática frente aos afastamentos e designações
de docentes aos cargos administrativos. Prof. Silvio incentiva que esse tema seja
pensado pela plenária a fim de que a alocação não seja prejudicada.



Encaminhamento das portarias de redução de 100 horas de estágio e de estudo
dirigido: O coordenador informou que as portarias foram aprovadas ficando pendentes
somente algumas correções mencionadas.



Concurso professor visitante: Prof. Bruno Nadai informou que o processo de
contratação está parado na fase de aprovação de diploma e que os prazos para tal não
estão sendo seguidos.



Concursos da área de ensino: Prof. Daniel Pansarelli informou sobre trâmite jurídico
sobre o caso e propôs criar um GT para a elaboração de um novo edital, com a
intenção de tê-lo de prontidão para quando o caso se definir.
Ordem do dia:



Redistribuição da Profa. Ellen Gonzaga Lima de Souza: negada a redistribuição por
unanimidade.
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Expediente:


1. Pré planejamento e projeto Tetris: Prof. André pediu aos coordenadores de
disciplinas dos BIs que fizessem um pré planejamento dos interesses e possibilidades
para 2019. Assim como será feito um pré planejamento da área de ensino.
Representantes discentes se posicionaram contra o projeto Tetris. Docentes divergiram
em alguns pontos, porém se inclinaram inicialmente contra o projeto. Foi decidido que
a pauta será tratada em reunião extraordinária no mês seguinte e será enviado um
convite à Prograd para participar desta reunião.



2. Análise da Resolução 183: Questão será tratada em reunião posterior.

Caio Cesar Marques Vellosa
Assistente em Administração do CCNH

André Luis la Salvia
Coordenador do Curso de Licenciatura em Filosofia
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