
Assunto: Convocação para 1ª reunião extraordinária da coordenação do BacFil - dia 19/08/2022
De: Rodrigo Espirito Santo <secretariaccnh@ufabc.edu.br>
Data: 17/08/2022 17:10
Para: bacharelado.filosofia@ufabc.edu.br
BCC: coordenacao.bacfil@ufabc.edu.br

CONVOCAÇÃO

Prezads membros da coordenação,

O coordenador do curso de Bacharelado em Filosofia professor José Luiz Bastos Neves convoca a
tods para a 1ª Reunião extraordinária de 2022 da coordenação, conforme segue:

Data: 19 de  agosto (sexta-feira).

Horário: das 17h00 às 19h00.

Locais: Sala virtual do Bacharelado em Filosofia na ConferênciaWeb da RNP:
h ps://conferenciaweb.rnp.br/webconf/bac_filo_CCNH_UFABC e também presencial na sala 219-
Delta em São Bernardo do Campo, bloco Delta, 2º andar.

Importante: Reuniões do CCNH - modo híbrido:

As reuniões de curso do CCNH serão realizadas em modo híbrido em caráter de teste. Com isso, a
par cipação das pessoas poderá ser remota ou presencial, de acordo com cada preferência.

* Sala virtual: as reuniões con nuarão a ocorrer pela plataforma conferenciaweb-RNP, bem como
todo o seu registro.

* Sala presencial: quem desejar poderá par cipar presencialmente da reunião, na sala informada
nesta convocação, desde que compareça com o seu equipamento individual (fone de ouvido e
notebook/celular) para acessar a sala virtual da conferenciaweb-RNP e assim garan r o registro da
reunião, visto que ainda não temos estrutura técnica para outra forma de registro.

* Independente da forma de par cipação, tods deverão fazer o login na conferenciaweb-RNP pela
rede Cafe com a sua conta ins tucional da UFABC.

Pauta
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1) Revisão de PPC

2) Afastamento de docentes

Observação:

1. No caso de impossibilidade do comparecimento, solicitamos apresentar a devida jus fica va, a
ser apresentada com antecedência à realização da reunião, ao e-mail
secretariaccnh@ufabc.edu.br e também para o e-mail  bacharelado.filosofia@ufabc.edu.br.

Atenciosamente,

Em apoio ao curso de Bacharelado em Filosofia,

-- 
----

Rodrigo Espirito Santo da Silva 
Assistente em Administração 
Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC 
Secretaria Câmpus Santo André - Bloco A - torre 3 - 6º andar 
(11) 4996-7963 - http://ccnh.ufabc.edu.br
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