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Ata da reunião ordinária nº 02/2016 – CCNH/Licenciatura em Filosofia/Coordenação 

 

Ata da 2ª Reunião da Coordenação da Licenciatura em Filosofia realizada às quatorze horas e 1 

vinte minutos do dia trinta e um de março de dois mil e dezesseis na sala S206 do Bloco Alfa I 2 

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

coordenadora do curso de Licenciatura em Filosofia Profa. Marília Mello Pisani e contou com a 4 

presença dos professores Alexander de Freitas, André Luis La Salvia, Silvio Carneiro,  Patrícia 5 

Velasco e Daniel Pansarelli. Esteve presente a servidora Natasha Ramos Morare para oferecer 6 

apoio administrativo. Informes: 1.Licenciatura Interdisciplinar/Licenciatura em 7 

Humanidades: a Profa. Patrícia informou que a Universidade possui edital aberto para proposta 8 

de novos cursos de licenciaturas interdisciplinares e específicos. Neste sentido, a Profa. apontou 9 

aos presentes algumas características do projeto e sua tramitação, bem como os itens necessários 10 

para a submissão destes novos projetos. Neste sentido, considerando a importância do tema, os 11 

presentes apontaram que o item será debatido como item de expediente em próxima reunião. 2. 12 

Site do Grupo de Pesquisa da Licenciatura em Filosofia: O Prof. André informou aos 13 

presentes o procedimento na UFABC para a realização de páginas online. Neste sentido, o Prof. 14 

apontou que pode dar início ao procedimento para a criação do site do Grupo de Pesquisa da 15 

Licenciatura em Filosofia, mas a administração da página deve ser pensada posteriormente pelos 16 

docentes envolvidos. A Profa. Marília apontou aos presentes sua ideia de também manter 17 

atualizada a página da Licenciatura em Filosofia. 3.  Laboratórios didáticos: a Profa. Marília 18 

informou aos presentes que deve ser pensada uma forma de administrar a agenda dos 19 

laboratórios, de modo que conversará com a Coordenação de Laboratórios Didáticos para 20 

verificar os procedimentos e apoios. 4. Regulamentação dos Estágios das Licenciaturas: a 21 

Profa. Marília informou que está sendo debatida entre os coordenadores dos cursos uma nova 22 

regulamentação dos estágios, de modo a aperfeiçoar, em nível geral, seu procedimento, 23 

unificando-o com a Pró Reitoria de Graduação (PROGRAD). A Profa. apontou que outro ponto 24 

que está sendo debatido é o uso do Manual dos Estágios. 5. Semana das Licenciaturas 2016: a 25 

Profa. Marília informou aos presentes que a Semana das Licenciaturas será uma proposta 26 

pensada por todos os coordenadores dos cursos envolvidos e apontou a possibilidade de 27 

participação dos demais docentes. O item será discutido em expediente de reunião posterior. 28 

Expediente: 1. Subcomissão de orientação de Projeto Pedagógico da Licenciatura em 29 
Filosofia: a Profa. Marília informou aos presentes sobre o andamento da solicitação da criação 30 

da subcomissão. Os docentes deliberaram e o item foi transferido para a ordem do dia visando 31 

aprovar a criação de um Grupo de Trabalho para tal finalidade, de modo que não será possível a 32 

criação da subcomissão para este tema. 2. Estágios Supervisionados em Filosofia: a Profa. 33 

Marília apresentou aos presentes as demandas apresentadas pelos alunos com relação aos 34 

estágios supervisionados das licenciaturas e a realização de atividades. Realizados os 35 

apontamentos iniciais, os presentes debateram o tema. Encerrada a discussão, o Prof. André 36 

disponibilizou-se por desenvolvê-lo e apresentar alguns pontos mais definidos em próxima 37 

reunião da coordenação. Outro ponto debatido foram as grades dos estágios e seus temas de 38 

abordagem. O Prof. André, ao final, foi indicado pelos presentes para assumir a responsabilidade 39 

de coordenar as atividades do módulo dos estágios supervisionados da Licenciatura em Filosofia. 40 

Ordem do dia: 1. Aprovação do novo Núcleo Docente Estruturante (NDE): a Profa. Marília 41 

informou aos presentes que foi publicada portaria da Direção nomeando a nova composição do 42 

NDE da Licenciatura em Filosofia, indicada ad referendum por ela. Em votação, a nova 43 
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composição foi aprovada por unanimidade. 2. Criação do Grupo de Trabalho para 44 

Orientação do Projeto Pedagógico da Licenciatura em Filosofia: foram indicados os docentes 45 

Anastasia, Alexander, André, Patrícia, Marinê, Silvio, Suze e Marilia para a composição do 46 

Grupo de Trabalho. Em votação, a criação do Grupo de Trabalho para Orientação do Projeto 47 

Pedagógico foi aprovada por unanimidade. 3. Indicação da Profa. Suze como gestora de 48 

atividades do laboratório didático: os presentes debateram sobre a administração dos 49 

laboratórios didáticos e indicaram, de acordo com o interesse da docente, a Profa. Suze para gerir 50 

as respectivas atividades. Em votação, a indicação da Profa. Suze para tal atuação foi aprovada 51 

por unanimidade.Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e cinquenta minutos a 52 

Coordenadora da Licenciatura em Filosofia, Profa. Marília Mello Pisani, deu por encerrada a 53 

reunião, da qual Natasha Ramos Morare lavrou a presente ata. 54 
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