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Sinopse da reunião nº 01/2023/CCNH/Licenciatura em Filosofia/Plenária 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 1ª 

reunião de 2023 da Plenária do curso de Licenciatura em 

Filosofia, realizada no dia 07 de fevereiro, às 16h00, na sala 

virtual da Conferência Web - RNP. 

 

Informes 

1) Agenda 2023 das plenárias do curso de Licenciatura em Filosofia – datas já deliberadas 

em comum com o Bacharelado em Filosofia, estando previstas as datas de 24/03, 28/04, 16/06, 

21/07. 29/08 e 17/11, com algumas sendo presenciais. Em caso de necessidade, poderão ocorrer 

reuniões extraordinárias. 

2) Pedido de colaboração técnica: Profa. Déborah Cristina Antunes – docente da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) solicita colaborar em tradução de coletânea do professor 

Silvio. Professor Samon informou ser um pedido relevante, apesar de o vínculo se aproximar 

mais do Bacharelado. Professor Silvio esclareceu que este parecer será encaminhado pela 

docente à UFC para decisão se a docente irá realizar a colaboração técnica na UFABC. 

3) Plano de comunicação com estudantes do curso de Licenciatura em Filosofia – proposta 

de retomar a comunicação com os alunos da Filosofia, que ficou prejudicada em razão da 

pandemia. Dia 15/02, às 12h e 17h30, haverá reunião para conversa com os discentes. 

4) Pedido de professor visitante – no momento, o único professor visitante da Licenciatura em 

Filosofia é o professor Vanderson Ronaldo Teixeira, cujo contrato termina no 2º quadrimestre de 

2023, razão pela qual é importante os membros da plenária se manifestarem a respeito da 

necessidade ou não de solicitarmos novo professor visitante, se há planejamento de afastamentos 

e demandam professor visitante para cobrir. 

 

Informes da plenária 

1) Professor André informou que foram efetivadas as novas turmas de residência pedagógica 

com 65 alunos, até o início de 2024. Também informou que no próximo dia 10/02/2023, sexta-

feira, em auditório ainda não especificado, no câmpus de São Bernardo do Campo, às 14h30, 

haverá encontro dos estudantes, tutores e orientadores, do RP e PIBID.  

2) Professora Patrícia informou que de 27 a 29 de março, das 14h às 20h no câmpus de São 

Bernardo do Campo, o correrá evento organizado por estudantes do mestrado, do Profe e do 
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doutorado em Filosofia, e 3 pós-docs, no formato de Oficinas, voltadas à licenciandos e 

licenciandas, professores da rede pública e privada. Professora Patrícia convidou professor 

André e professor Silvio para fazerem parte da mesa de abertura do evento. 

3) Professora Mariana informou que está no GT para propor a criação de curso de Licenciatura 

em História na UFABC e pretende levar a proposta para o ConsUni no mês de março. 

 

Ordem do Dia 

1. Aprovação do PPC do curso de Licenciatura em Filosofia 2023- Documentos anexos.- 

Professor Silvio relembrou a trajetória para a aprovação do PPC, com a curricularização da 

Extensão, que agora inclui a aprovação da ProGrad e da ProEC. Os documentos anexos estão no 

formato solicitado pela ProEC e também com o novo documento anexo referente às regras de 

transição. Após o documento ser aprovado pela plenária, seguirá para apreciação do ConsCCNH, 

posteriormente à CG e aos demais órgãos da UFABC.  Professor André fez um breve relato para 

situar a plenária da trajetória do PPC desde setembro de 2022 até o presente momento, cujo PPC 

está com as modificações solicitadas pela ProEC, já aprovado pelo NDE. PPC aprovado com 

uma abstenção. 

 

Observação: para mais detalhes das discussões desta reunião, solicitar a gravação do áudio 

da reunião à secretariaccnh@ufabc.edu.br. 

 

 

 
Silvio Ricardo Gomes Carneiro 

Coordenador do curso de Licenciatura 
em Filosofia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
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Lista dos presentes na 1ª reunião da plenária da Licenciatura em Filosofia realizada no dia 07 de 

fevereiro de 2023 às 16h00 na sala virtual da Conferência Web - RNP. 

 

NOME CATEGORIA 

André Luis La Salvia Docente 

Carolina Bezerra Machado Docente 

Cintia Lima Crescêncio Docente 

Daniel Mendes Gomes Docente 

Flamarion Caldeira Ramos Docente 

João Paulo Simões Vilas Boas Docente 

Júlia Glaciela da Silva Oliveira Docente 

Lisângela Kati do Nascimento Docente 

Mariana Moraes de Oliveira Sombrio Docente 

Marilia Mello Pisani Docente 

Patrícia Del Nero Velasco Docente 

Paula Priscila Braga Docente 

Samon Noyama Docente (vice-coordenador) 

Silene Ferreira Claro Docente 

Silvio Ricardo Gomes Carneiro Docente (coordenador) 

Vanderson Ronaldo Teixeira Docente 
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