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Sinopse da reunião extraordinária nº 01/2018/CCNH/Licenciatura em Filosofia/Plenária 

 
 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 1ª reunião extraordinária de 2018 da 

Plenária 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. Curso de Extensão: Professor Silvio Carneiro informou sobre o curso de extensão 

Observatório das Políticas Públicas. 

 

Ordem do dia:  

1. Licenciatura em Humanidades: O professor Alexander de Freitas apresentou um estudo 
elaborado conjuntamente com a professora Patrícia Velasco sobre a licenciatura em 
Humanidades, parte integrante do GT de criação do projeto pedagógico da Licenciatura 
Interdisciplinar do qual participam. O principal ponto levantado para discussão pelo 
professor Alexander era sobre a terminalidade do curso de licenciatura em humanidades, 
que outrora previsto para educadores sociais, também passou a ser pensado para 
habilitar professores do ensino fundamental para as disciplinas de Historia e Geografia.                               
Houve intensa discussão pelos membros presentes de vários aspectos, tais como: 
definição de educador social, sobre o papel do BNCC na concepção do projeto, dúvidas 
legais e formativas sobre se podemos formar professores para o ensino fundamental, 
sobre a participação dos outros cursos e suas disciplinas na composição da LH, quando 
seriam contratos os professores para atuarem na LH, sobre o papel da licenciatura em 
filosofia nesse projeto pedagógico, sobre as disciplinas obrigatórias e eletivas que 
comporão a matriz curricular da LH. 
Após as discussões, todos os presentes chegaram ao consenso unanime que, apesar das 
dificuldades de implementação, seria importante encaminhar o projeto pedagógico da LH 
com terminalidade em educador social e historia e geografia para o ensino fundamental 
II. 

2. Ações referentes ao concurso cancelado: Com a expansão de vagas para professor 
visitante e consequente chamada da segunda candidata e acrescidos pela renovação do 
vinculo da professora Paula Angerami, a área de ensino está com a alocação didática do 
ano de 2018 completa. Desse modo, ficou acordado que após as eleições (período 
vedado para aberturas de concursos), por volta de outubro, traremos como ponto de 
pauta da reunião plenária a constituição de um GT para formular novo edital que 
contemple as duas vagas. 

3. Editais PIBID/Residência pedagógica: Foi acordado pelos membros que seria enviado para 
a lista de e-mails da plenária o e-mail do Confor que faz a chamada para adesão aos 
programas. E seria enviado e-mail para a docente responsável pelo PIBID sobre seu 
interesse em continuar ou mesmo migrar para o projeto de residência pedagógica. 
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Profº André Luis La Salvia 

Coordenador da Licenciatura em Filosofia 
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