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Ata da reunião ordinária nº 05/2016 – CCNH/Licenciatura em Filosofia/Coordenação 

 

Ata da 1ª Reunião Extraordinária da Coordenação da Licenciatura em Filosofia realizada às dez 1 

horas e quinze minutos do dia um de setembro de dois mil e dezesseis na sala S103 do Bloco 2 

Alfa I em São Bernardo do Campo na Universidade Federal do ABC. A reunião foi presidida 3 

pelo coordenador em exercício do curso de Licenciatura em Filosofia Prof. André Luis La Salvia 4 

e contou com a presença dos professores convidados Paulo Tadeu da Silva e Luiz Fernando 5 

Barrére Martin. Esteve presente a servidora Natasha Ramos Morare para oferecer apoio 6 

administrativo. Ordem do dia: 1. Análise e deliberação da solicitação de redistribuição 7 

encaminhada pela Profa. Suelma de Souza Moraes: o Prof. Paulo informou que a solicitação 8 

de redistribuição em questão se enquadra nos padrões do edital 143/2016 da UFABC, de modo 9 

que ressaltou o procedimento a ser seguido pela coordenação do curso, bem como os prazos a 10 

serem observados.  Finda a introdução ao assunto, os docentes presentes tiveram a palavra para 11 

manifestarem seus posicionamentos com relação ao pedido de redistribuição da Profa. Suelma de 12 

Souza Moraes e debaterem o assunto. Findas as discussões, os presentes aprovaram, por 13 

unanimidade, o encaminhamento da análise para a plenária do curso. Nada mais havendo a tratar, 14 

às dez horas e vinte e cinco minutos o Coordenador da Licenciatura em Filosofia, Prof. André 15 

Luis La Salvia, deu por encerrada a reunião, da qual Natasha Ramos Morare lavrou a presente 16 

ata. 17 
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