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Ata da 4ª Reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE) da Licenciatura em Filosofia realizada
às quinze horas e quarenta e cinco minutos de dezesseis de agosto de dois mil e dezesseis na sala
S105 do Bloco Alfa em São Bernardo do Campo na Universidade Federal do ABC. A reunião foi
presidida pela presidente do NDE 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 e Suze de Oliveira Piza. Esteve presente a servidora
Natasha Ramos Morare para oferecer apoio administrativo. Os membros Daniel Pansarelli e
Silvio Ricardo Gomes Carneiro justificaram a ausência. Ordem do dia: 1. Aprovação das atas
da 2ª e 3ª reuniões do NDE 2016 da Licenciatura em Filosofia: a aprovação será realizada em
próxima reunião do curso, devido à complexidade da análise do item dois desta pauta. 2.
Revisão do Projeto Pedagógico do Curso (PPC): a Profa. Marília passou a palavra para a
convidada, servidora da PROGRAD, Estela, que prestou suas considerações acerca do PPC da
Licenciatura em Filosofia, apontando as correções a serem realizadas. Todas as correções
indicadas pela servidora foram realizadas de imediato, com a concordância dos presentes. Às
dezesseis horas e quinze minutos a convidada Estela se retirou da reunião. A professora Marília
apresentou aos presentes os itens do projeto pendentes de análise e discussão, de modo que, um a
um, foram apresentados pelos responsáveis por sua verificação. Outro ponto debatido entre os
membros foram os prazos a serem cumpridos para a propositura do PPC, apontando uma
possível necessidade de realizar uma reunião com os docentes do Bacharelado em Filosofia para
ajustar os pontos em comum. Os docentes apresentaram as ementas das disciplinas modificadas,
pendentes de aprovação, para a conclusão de seus textos e bibliografia. As propostas que foram
debatidas, foram provadas, de modo que para a finalização do projeto restam apenas alguns
ajustes pontuais, que serão realizados em próxima reunião do NDE. Nada mais havendo a tratar,
às dezoito horas e cinquenta minutos a presidente do NDE de Licenciatura em Filosofia, Profa.
Marília Mello Pisani, deu por encerrada a reunião, da qual eu, Natasha Ramos Morare, lavrei a
presente ata.
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