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Sinopse da reunião Extraordinária nº 01/2022/CCNH/Bacharelado em Filosofia/Plenária 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 1ª 

reunião Extraordinária de 2022 da Plenária do curso de 

Bacharelado em Filosofia, realizada remotamente no dia 08 de 

abril, às 14h00, na sala virtual da conferenciaweb-RNP. 

 

Informes 

1. O coordenador de curso informou sobre a decisão do Consuni que revoga o plano 

de retomada e autoriza o retorno presencial no segundo quadrimestre. 

2. O coordenador de curso informou sobre a manutenção do regulamento do QS 

para o segundo quadrimestre, bem como sobre o regime de exercício domiciliar 

para os alunos que pertencem ao grupo de risco. 

 

 

Expediente 

1. Curricularização da Extensão. O coordenador informou sobre a 

Resolução 253 aprovada pelo Consepe que dispõe sobre a inclusão de carga 

horária de extensão e cultura nos PPCs dos cursos. Informou sobre a demanda do 

BCH com relação à oferta de disciplinas de metodologia extensionista. Informou 

sobre a necessidade de criação de oferta de atividades extensionistas (ações 

extensionistas, disciplinas de extensão e outras atividades) para viabilizar a 

integralização de créditos pelo aluno do Bacharelado em Filosofia. Apresentou 

um plano de trabalho que consiste em: a) revisão do texto do PPC do Bacharelado 

em Filosofia para se adequar à Resolução 253; b) formação de um grupo de 

trabalho para desenho das ementas das disciplinas extensionistas a serem 

apresentadas ao BCH e também incorporadas ao PPC do Bacharelado em 

Filosofia. Fixaram-se os seguintes prazos: a) final de abril, para primeiros 

desenhos das ementas de disciplinas por parte do grupo de trabalho; b) meados de 

maio, para reunião do NDE na qual se discutirão tais disciplinas bem como a 

proposta de revisão de texto do PPC, a ser redigida pela Coordenação; c) início de 

junho, para nova Plenária Extraordinária na qual a Revisão do PPC estará na 

ordem do dia. Discutidas as propostas da Coordenação, a plenária aprovou o 

encaminhamento sugerido por ela. Comporão o grupo de trabalho: Profa. Dra. 

Nathalie Bressiani (presidente), Profa. Dra. Alexia Bretas, Profa. Dra. Cristiane 

Abudd Ayoub, Prof. Dr. José Luiz Neves. Será feito convite a outros docentes da 
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plenária para comporem o grupo. Aprovados os prazos para conclusão dos 

trabalhos previstos. 

 

Observação: para mais detalhes das discussões desta reunião, solicitar o áudio da 

gravação da reunião à secretariaccnh@ufabc.edu.br. 

  

 

 

 

 

Rennê Rodrigues Rocha 

 

 

 

 

Anexo 
Lista dos presentes na 1ª reunião Extraordinária da plenária do curso de Bacharelado em 

Filosofia realizada remotamente no dia 08 de abril de 2022 às 14h00 na sala virtual da 

conferenciaweb-RNP: 

 

Nome Categoria 

Alberto Edmundo Fabricio Canseco  

Aléxia Cruz Bretas  

Bruna Mendes de Vasconcellos  

Carlos Eduardo Ribeiro  

Cristiane Negreiros Abbud Ayoub  

Flamarion Caldeira Ramos  

José Luiz Bastos Neves  

Luca Jean Pitteloud  

Marilia Mello Pisani  

Mattia Petrolo  
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Michela Bordignon  

Nathalie de Almeida Bressiani  

Paulo Jonas de Lima Piva  

Paulo Tadeu da Silva  

Rena de Paula Orofino  

 


