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Ata da 2ª Reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE) da Licenciatura em Filosofia realizada
às quatorze horas e vinte minutos do dia seis de maio de dois mil e dezesseis na sala S104 do
Bloco Alfa I em São Bernardo do Campo na Universidade Federal do ABC. A reunião foi
presidida pela coordenadora do curso de Licenciatura em Filosofia Profa. Marília Mello Pisani e
contou com a presença dos membros Alexander de Freitas, André Luis La Salvia, Marinê de
Souza Pereira, Patrícia Del Nero Velasco, Silvio Ricardo Gomes Carneiro e Suze de Oliveira
Piza e dos convidados Prof. Luiz Fernando Barrére Martin e discente Patrícia de Paiva
Gonçalves. Estiveram presentes a Técnica em Assuntos Educacionais Ana Maria de Oliveira
(PROGRAD) e a servidora Natasha Ramos Morare para oferecer apoio administrativo. Ordem
do dia: 1. Aprovação da ata da primeira reunião do NDE da Licenciatura em Filosofia de
2016: ata aprovada por unanimidade. Expediente: 1. Revisão do Projeto Pedagógico do
Curso: a Profa. Marília passou a palavra para a técnica de assuntos educacionais (TAE)
convidada, Ana Maria, para que ela apresentasse o contexto da revisão de projeto pedagógico
dos cursos da UFABC, as formalidades e os prazos a serem cumpridos. Finda a exposição, os
presentes passaram a pensar possíveis datas para a realização de reuniões para que o PPC fosse
finalizado e encaminhado para a reunião da Comissão de Graduação de 28 de julho de 2016. A
Profa. Patrícia questionou a TAE quanto as consequências da redução de carga horária no PPC e
a questionada apontou que pesquisará o assunto e encaminhará a resposta posteriormente. A
Profa. Patrícia apresentou outros questionamentos para a TAE, os quais foram esclarecidos no
momento. Foram debatidas, entre os presentes, as possibilidades de horários no oferecimento das
disciplinas, bem como de mudança de turno do curso. Findos os questionamentos à TAE, esta se
retirou da reunião e passou-se à discussão acerca do PPC da Licenciatura em Filosofia e sua
proposta em si. Iniciou-se a discussão acerca da disciplina de “Filosofia Africana”, onde os
presentes debateram a ementa e a bibliografia. Finda a discussão acerca desta disciplina, passouse às demais, para alterações e apontamentos no documento elaborado e proposto pelo Grupo de
Trabalho de Organização do Trabalho Pedagógico para a Licenciatura em Filosofia. Os docentes
passaram a discutir a pertinência de encaminhar esse projeto com as alterações antes que o
Bacharelado em Filosofia encaminhe o seu, devido à conexão das disciplinas e dos cursos.
Findas as discussões e alterações propostas, os docentes finalizarão o documento e o
encaminharão em próxima reunião do NDE. Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e
quinze minutos a presidente do NDE de Licenciatura em Filosofia, Profa. Marília Mello Pisani,
deu por encerrada a reunião, da qual Natasha Ramos Morare lavrou a presente ata.
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