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Sinopse da reunião nº 03/2019/CCNH/Licenciatura em Filosofia/Plenária 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 3ª 

reunião de 2019 da Plenária do curso de Licenciatura em 

Filosofia, realizada no dia 24 de julho, às 14h, na sala 205, bloco 

Alfa 2, campus São Bernardo do Campo da Universidade 

Federal do ABC. 

 

Ordem do Dia 

1. Aprovação de edital para visitante. A pedido da coordenação da licenciatura, a 

plenária aprovou o edital para pedido de professor visitante para a Licenciatura em Filosofia 

2. Aprovação de novo edital para professor adjunto. Em não havendo aprovados no 

último concurso, a reunião precisava decidir os encaminhamentos. Houve apresentação da 

professora Marília sobre reunião do NDE que encaminhou novo edital para ser discutido pela 

plenária. Assim como relato do professor Alexander de Freitas sobre o processo do último 

concurso uma vez que foi membro da banca. A plenária deliberou as vantagens e prejuízos em se 

manter o mesmo edital ou enviar o novo proposto pelo NDE. Em votação, a proposta de manter 

o mesmo edital não teve voto, o novo edital teve 7 votos e houve 3 abstenções. Desse modo, a 

plenária corrigiu e aprovou o edital proposto pelo NDE da licenciatura em filosofia para ser 

encaminhado para o Conselho do CCNH. 

3. Rejeição de pedido de redistribuição. Após analisar a documentação enviada pela 

candidata a redistribuição Deborah Christina Antunes e deliberar sobre a aderência ao programa, 

a plenária rejeitou o pedido (em votação, não houve votos pela aprovação, 9 votos contra a 

redistribuição e 2 abstenções) e aprovou a redação de resposta a ser encaminhada ao CCNH. 
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