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Sinopse da reunião nº 02/2017/CCNH/Licenciatura em Filosofia/Plenária
Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes da 2ª reunião de 2017 da Plenária do curso
de Licenciatura em Filosofia, realizada no dia 09 de
junho, às 14h00, na sala S103, bloco Alfa I, campus
São Bernardo do Campo da Universidade Federal do
ABC.
Informes:
1. O Prof. Renato Rodrigues Kinouchi informou que precisa de um docente para
fazer parte da Comissão de Estágio Probatório da Filosofia, em substituição à Profa. Maria
Cecilia Leonel Gomes dos Reis que pediu dispensa.
2. A Profa. Marilia Mello Pisani informou que na última reunião do GT de vagas, foi
feita uma pactuação das vagas do CCNH, a área de Filosofia ficou com 01 vaga vinculada a
Ensino, o assunto vai ser tratado em sessão do ConsCCNH.
4. A Profa. Suze de Oliveira Piza informou sobre o Encontro Inaugural de Filosofia,
as atividades a serem desenvolvidas e solicitou a participação dos docentes e incentivo à
participação dos alunos.
5. O Prof. Victor Ximenes Marques falou sobre a importância de se acompanhar as
discussões sobre a paridade nas eleições para Reitor, e que no dia 27 será decidido no ConsUNI
sobre a consulta à comunidade.
6. O Prof. Bruno Nadai informou que houve reunião do GT na semana anterior, sobre
a reformulação do PPC.
Ordem do dia:
1. Vagas nas coordenações dos cursos: 1 membro suplente na Coordenação da
Licenciatura e 1 membro na Coordenação do Bacharelado. O Prof. Roque da Costa Caiero,
único interessado, foi indicado como representante docente suplente pro tempore da Profa.
Patrícia Del Nero Velasco, da coordenação do curso de Licenciatura em Filosofia. Para
representante docente na coordenação do curso de Bacharelado em Filosofia não houve
interessados, o Prof. Bruno Nadai indicará alguém posteriormente.
2. Vaga de professor visitante. O assunto não foi tratado, por motivo de haver
necessidade de um estudo de impacto. Será inserido na pauta da próxima reunião.
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3. Aprovação de atas anteriores (incluindo a Nota de Repúdio e Carta da
coordenação), realizadas em 27/10/2016, 01/12/2016. A ata de 27/10/16 foi aprovada por
maioria de votos, com 9 abstenções. A ata de 01/12/16 foi aprovada por maioria de votos, com 5
abstenções, e 2 votos contra. A nota de repúdio e a carta da coordenação serão publicadas no site
do CCNH, e enviadas por e-mail para as listas de alunos e docentes da Filosofia. A questão sobre
continuação em haver elaborações de atas, será levada ao ConsCCNH pelo prof. Renato
Rodrigues Kinouchi representando a Filosofia.
4. Aprovação do calendário de reuniões. As datas escolhidas foram 06/07; 07/08;
26/09; 23/10; 22/11; 08/12.
5. Redistribuição de professores: Jorge França de Farias Júnior, da Universidade
Federal Rural de Pernambuco; Sandra Fogaça Rosa Ribeiro, da Universidade Federal da
Grande Dourados/MS. Solicitações indeferidas, por motivo de incompatibilidade com o curso.
Expediente:
1. GT Reformulação do PPC do Bacharelado em Filosofia. O Prof. Lorenzo
Baravalle apresentou o andamento dos trabalhos do GT. Houve discussão com esclarecimento de
dúvidas e sugestões. O trabalho continuará em andamento, solicitaram mais participação.
2. Banca de Concurso: Edital 218/2016 Ética e conhecimento; Metafísica; Filosofia
e Ensino. O assunto foi abordado, apresentando a lista de inscritos e respectivos orientadores,
explicando a estratégia de organização das bancas, mas será tratado em profundidade em reunião
extraordinária específica, a ser realizada em 19/06.
3. Apresentação do resultado do GT Vagas. O assunto será tratado na próxima
reunião.
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