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Convocação para reunião ordinária nº 01/2018/CCNH/NDE do Curso de Licenciatura em 

Filosofia 

 
 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 1ª reunião ordinária de 2018 do Núcleo 

Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em 

filosofia, realizada no dia 20 de março, às 14h, na sala 

101, Alfa 2, campus São Bernardo do Campo da 

Universidade Federal do ABC. 
 
 
 
 

Informes: 

1. Mudanças no Projeto Pedagógico: Professor André La Salvia informou que irá encaminhar 

para a plenária do curso as mudanças do Projeto Pedagógico da Licenciatura em Filosofia 

com as mudanças: troca do texto bases do estágio II com o estágio V e quadrimestre ideal 

das disciplinas de Lógica Básica e Política 

 

Ordem do dia:  
 

1. Encaminhamentos referentes a Resolução CG 18 sobre estágios: O professor André se 

prontificou em assumir a redação que será submetida à plenária do curso, indicando que os 

alunos que já são licenciados em outros cursos poderão escolher um dos módulos de 

estágio para validar as horas. 

 

2. Encaminhamentos referentes a Resolução CG 20 sobre disciplina Estudo Dirigido: O 

professor André se prontificou em assumir a redação da portaria que será submetida a 

plenária do curso com as indicações de que o aluno só pode solicitar uma única vez essa 

disciplina desde que ela esteja a três quadrimestres de distância e que ela é necessária para 

sua integralização. 

 

3. Encaminhamentos referentes a Resolução CG 19: Foi decidido que a coordenação deve 

encaminhar individualmente as avaliações para cada professor. Deverá ser elaborado um 

relatório com estatísticas e observações dos casos com problemas. Também se fará um 

levantamento dos problemas de estrutura para ser encaminhado. 

 
 
 
 
 

Profº André Luis La Salvia 
Coordenador da Licenciatura em Filosofia 
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