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Sinopse da reunião extraordinária nº 02/2022/CCNH/Bacharelado em Filosofia/Plenária 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 2ª 

reunião extraordinária de 2022 da Plenária do curso de 

Bacharelado em Filosofia, realizada no dia 23 de agosto, às 

14h00, na sala virtual da conferenciaweb-RNP e também 

presencial na sala A1-S-201.. 

 

Informes  

1. Planejamento de 2023 

O coordenador apresentou um esboço das disciplinas demandadas em 2023 e informou 

que o número de créditos a serem ministrados pelo corpo docente será maior que aquele de 2022. 

Informou que o planejamento será feito em setembro. 

2. Afastamento de docentes 

O coordenador informou o número e nome de docentes que solicitaram e/ou estarão em 

afastamento em 2023, por motivos de pesquisa bem como por motivos funcionais. Solicitou que 

todos os docentes interessados em se afastar para pesquisa em 2024 comuniquem a coordenação 

por e-mail o quanto antes. 

3. Semana de Filosofia  

O coordenador informou que os discentes devem realizar a Semana de Filosofia no 3º 

quadrimestre de 2022, e que a vice-coordenadora Nathalie Bressiani está acompanhando a 

organização do evento. 

 

Ordem do dia  

1. Ajustes da Revisão do PPC  

Discutidas as orientações acerca da necessidade de reintroduzir horas de atividades 

complementares no PPC. Aprovada por unanimidade a diminuição de 4 créditos relativos a 

Disciplinas de Opção Limitada para incorporação de 4 créditos em atividades complementares.  

Discutidas as orientações sobre necessidade de aproximar o texto do PPC relativo às 

Ações de Extensão e Cultura ao texto sugerido pela PROEC. Aprovada por unanimidade a 

sugestão de retirar detalhamentos excessivos, a serem posteriormente regrados em portarias 

específicas, e de manter a descrição das “Outras atividades discentes” bem como o parágrafo 

relativo à natureza da extensão em Filosofia. 
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2. Ajustes das Disciplinas Extensionistas  

Aprovação das mudanças feitas pelas professoras do BCH nos documentos das 

Disciplinas Extensionistas para se enquadrarem nos modelos da PROEC. Item aprovado sem 

objeções.  

3. Pedido de renovação de afastamento de Maurizio Esposito  

 A renovação do afastamento foi reprovada devido ao pedido inicial ser para dois anos e 

da necessidade do docente para as funções didáticas na UFABC. Item reprovado por 

unanimidade. 

4. Eleição de coordenação do PIPFIL  

Votação para aprovação das professoras Marinê e Nathalie para a coordenação do 

PIPFIL. Item aprovado por unanimidade. 

Expediente  

1. Contratação professor visitante 

Discussão se haverá novo concurso para contratação de professor visitante, ou se 

continuaram chamando os professores do concurso em aberto. Item mantido em pauta. 

 

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

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

  

 

 

 

 

Nome assistente 

Lucas Almeida Nunes 

 

 

 

 

Anexo 
Lista dos presentes na 2ª reunião extraordinária da plenária do curso de Bacharelado em 

Filosofia realizada remotamente no dia 23 de agosto de 2022 às 14h00 na sala virtual da 

conferenciaweb-RNP e na sala A1-S-201: 

 

Nome 
Categoria 

Alberto Edmundo Fabricio Canseco 

docente 
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Aléxia Cruz Bretas 

docente 

Anastasia Guidi Itokazu 

docente 

Bruna Mendes de Vasconcellos 

docente 

Carlos Eduardo Ribeiro  

docente 

Carlos Mario Márquez Sosa 

docente 

Fernando Costa Mattos 

docente 

Flamarion Caldeira Ramos 

docente 

José Luiz Bastos Neves 

docente 

Luca Jean Pitteloud 

docente 

Luiz Antonio Alves Eva 

docente 

Maria Cecilia Leonel Gomes dos Reis 

docente 

Matteo Raschietti 

docente 

Mattia Petrolo 

docente 

Michela Bordignon 

docente 

Miriam Mesquita Sampaio de Madureira 

docente 

Paulo Jonas de Lima Piva 

docente 

Pedro Merlussi 

docente 

Renato Rodrigues Kinouchi 

docente 

 


