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Sinopse da 1ª. reunião extraordinária da Coordenação do Bacharelado em Filosofia 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 1ª 

reunião extraordinária de 2022 da Coordenação do curso de 

Bacharelado em Filosofia, realizada no dia 19 de agosto às 

17h00 na sala virtual da conferenciaweb-RNP. 

 

 

Expediente 

1. Pedido de renovação de afastamento do prof. Maurizio Esposito. O Coordenador 

apresentou o pedido de renovação de afastamento prof. Maurizio Esposito e o submeteu à 

discussão. Observaram-se os seguintes pontos: 1) o pedido inicial de afastamento, feito em 2020, 

previa apenas dois anos de afastamento; 2) a necessidade de docentes para dar conta das 

atribuições didáticas do curso; 3) a necessidade de rodízio entre docentes em afastamentos para 

missão de pesquisa ou pós-doutoramento. Com tais considerações, a Coordenação submeterá à 

Plenária do curso o pedido do prof. Maurizio para embasar o parecer que deverá emitir ao 

CCNH. 

2. Ajustes da revisão do PPC. O Coordenador informou a necessidade de reintroduzir 

no PPC a quantidade de créditos relativa às Atividades complementares, suprimidas da revisão 

feita em 2020. Os presentes levantaram duas possibilidades: 1) que tal acréscimo seja 

compensado por uma retirada de 4 créditos das Disciplinas de Opção Limitada; 2) que tal 

acréscimo seja compensado por uma retirada de 4 créditos das Disciplinas de Opção Livre. 

Tendo em vista a particularidade do PPC do curso, que prevê que o aluno cumpra parte 

significativa de sua formação específica em Filosofia via disciplinas de Opção Limitada, a 

Coordenação julga mais adequada a segunda possibilidade de ajuste. Com tais considerações, a 

Coordenação submeterá a discussão e a decisão à Plenária de curso. 

 

 

 
 

  
José Luiz Bastos Neves 

Coordenador do Bacharelado em Filosofia 
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Lista dos presentes na 1ª reunião extraordinária da Coordenação do curso de Bacharelado em 

Filosofia realizada remotamente no dia 19 de agosto de 2022 às 17h00 na sala virtual da 

conferenciawebRNP: 

 

 

José Luiz Bastos Neves  - Coordenador do curso 

Nathalie de Almeida Bressiani  - Vice-coordenadora do curso 

Fernando Costa Mattos  - Representante docente (suplente) 


