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Sinopse da reunião nº 01/2018/CCNH/Licenciatura em Filosofia/Plenária
Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes da 1ª reunião ordinária de 2018 da Plenária
do curso de Licenciatura em Filosofia, realizada no dia
27 de fevereiro, às 14h00, na sala S307, bloco Alfa II,
campus São Bernardo do Campo da Universidade
Federal do ABC.
Informes:
1.

2.

IV Semana da Filosofia: o aluno Pedro informou que os alunos estão iniciando a
organização do evento e que as datas serão definidas em breve, possivelmente para
julho.
Concurso de Ensino em Filosofia: o Prof. André justificou o fato de não ter inserido o
tema na pauta da presente reunião e sugeriu que fosse tratado em uma plenária
extraordinária. A Profa. Patrícia esclareceu acerca dos últimos andamentos e possíveis
encaminhamentos sobre o tema e o Prof. Silvio apontou posicionamento do
ConsCCNH acerca dos desdobramentos do concurso. Foi acordado entre os
professores realizar reunião extraordinária plenária da licenciatura para este tema.

3.

Grupo de Trabalho para o Projeto Pedagógico das Licenciaturas Interdisciplinares:
a Profa. Patrícia informou que em janeiro a reitoria publicou uma portaria que
nomeou o grupo de trabalho para elaborar o projeto pedagógico das Licenciaturas
Interdisciplinares e esclareceu que os nomeados não foram devidamente consultados.
A Profa. Patrícia e Prof. Alexander, após apresentarem suas preocupações, foram
apoiados pelos presentes para permanecer na representação.

4.

Base Curricular Nacional: o Prof. Silvio informou que será divulgado em breve o seu
texto.

5.

Grupo de Trabalho para Revisão do Projeto Pedagógico do Bacharelado em
Filosofia: o Prof. Bruno Nadai informou que o Prof. José Luiz Bastos Neves assumiu
a coordenação dos trabalhos do GT e que está dando andamento à revisão.

6.

Coordenadores de disciplina: o Prof. Bruno informou os docentes que serão
indicados como coordenadores de disciplinas na próxima portaria de nomeação.

7.

Evento: a Profa. Luciana informou que sexta-feira, 02 de março, 18h, o Prof. Daniel
ministrará uma palestra sobre Filosofia do Brasil, e convidou a todos.
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Expediente:
1.
Normativa do afastamento para pós doutorado: os docentes debateram a proposta
apresentada pelo Prof. Luiz Fernando e será analisada, com alterações, em próxima reunião
plenária ordinária.
Ordem do dia:
1.

Redistribuição da Profa. Mariana Paolozzi Servulo por permuta com o Prof. Luca Jean
Pitteloud: Prof. Luca se retirou durante a deliberação do tema. Em votação, 4 votos
favoráveis, 9 votos contrários e 8 abstenções. A redistribuição por permuta foi negada,
por maioria de votos.

2.

Calendário das plenárias de 2018: aprovado, por unanimidade, o calendário de reuniões
de 2018. Ficou agendada a 1ª reunião extraordinária da Licenciatura em Filosofia para 20
de março.

3.

Agente de internacionalização da Licenciatura em Filosofia: será encaminhado um email para todos os membros solicitando a manifestação de possíveis interessados e,
conforme acordado, caso ninguém se manifeste o coordenador indicará.

4.

Redistribuição da Profa. Raquel Anna Sapunaru: por unanimidade foi negado o pedido
de redistribuição.

Natasha Ramos Morare
Assistente em Administração do CCNH

André Luis La Salvia
Coordenador do Curso de Licenciatura em Filosofia
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