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Sinopse da reunião nº 05/2017/CCNH/Licenciatura em Filosofia/Plenária
Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes da 3ª reunião ordinária de 2017 da Plenária
do curso de Licenciatura em Filosofia, realizada no dia
07 de agosto, às 14h00, na sala S102, bloco Alfa I,
campus São Bernardo do Campo da Universidade
Federal do ABC.
Informes:
1. Prof. Bruno Nadai informou que a Profa. Maria Cecília entrará em licença para
tratamento de saúde e não poderá cumprir os encargos didáticos para os quais estava alocada.
Este item será pensado em próxima reunião para que os docentes façam os necessários ajustes na
alocação.
2. Profa. Patrícia informou que está aberto o edital do Mestrado Profissional da
Filosofia e solicitou a divulgação pelos colegas.
3. Profa. Patrícia informou que há um edital de novos cursos aberto na UFABC,
dentre as propostas está tramitando a do curso das novas licenciaturas e solicitou a todos que,
antes de se posicionarem em votações, conversem com ela para saber mais sobre a proposta.
4. O discente Pedro informou que há uma comissão, formada pela CG, para analisar
a dupla entrada - através de qualquer dos bacharelados interdisciplinares - para os cursos de
formação específica, bem como apontou os trabalhos realizados até o momento. Informou que o
ponto pode ser tratado pelas plenárias do curso e que visa aumentar a capacidade interdisciplinar
da UFABC.
5. Profa. Luciana informou que em 18 de agosto haverá uma reunião da PósGraduação e solicitou comparecimento dos interessados.
Expediente:
1. Revisão do Projeto Pedagógico do Bacharelado em Filosofia: após debates, os
presentes decidiram pela a união da proposta realizada pela Profa. Cristiane e a proposta
realizada pelo Grupo de Trabalho, com 22 disciplinas. Em próxima reunião plenária do
Bacharelado em Filosofia, em ordem do dia, será definida a possível aprovação da proposta do
projeto para encaminhamento às demais instâncias.
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