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Sinopse da reunião extraordinária nº 01/2022/CCNH/Licenciatura em Filosofia/Plenária 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 1ª 

reunião extraordinária de 2022 da Plenária do curso de 

Licenciatura em Filosofia, realizada remotamente no dia 22 de 

junho, às 16h00, na sala virtual da conferencia web-RNP. 

  

Informes:  

1. Colegas afastados por motivos de Covid. Professor Carlos Eduardo replicou 

informação dada na reunião do Bacharelado em Filosofia no sentido de que, em 

havendo algum caso positivo de Covid, o docente deverá avisar a Sugepe, não 

sendo necessário atestado se o afastamento se limitar a 5 (cinco) dias. 

Ultrapassado esse prazo, deverá buscar nova orientação junto à Sugepe. Com 

relação às aulas, tendo em vista a impossibilidade de reposição, sugere-se que o 

docente possa ministrar o conteúdo a seu critério, inclusive online. 

2. Alocação. Professor Carlos Eduardo informou que a partir desse quadrimestre, a 

Licenciatura em Filosofia passou a ser responsável pela alocação dos colegas que 

vieram da Geografia e da História. 

3. Acesso à categoria de professor titular. Foi publicada uma norma que prevê a 

formação de uma Comissão, com representações de 5 (cinco) áreas – entre elas, 

Ensino e Filosofia. O representante deverá ser indicado juntamente com o 

Bacharelado em Filosofia. Professor Carlos Eduardo pediu que os interessados se 

manifestassem por e-mail. A professora Luciana se manifestou durante a reunião 

da Plenária do Bacharelado. O requisito é ser professor associado. Os presentes 

sugeriram que se consulte a professora Patrícia, por e-mail. 

4. Reuniões da Plenária. O Bacharelado decidiu que manterá as reuniões híbridas, 

de preferência de modo online. Professor Carlos Eduardo informou que a 

Licenciatura também seguirá essa diretriz. 

5. Impossibilidade de participação da Licenciatura no projeto de iniciação 

científica proposto pelo Bacharelado em Filosofia.  

6. Estágios. As Coordenações se reuniram com a Direção do CCNH e foram 

discutidas 3 (três) questões: 

a. Criação de um drive das Licenciaturas para armazenamento dos 

documentos referentes aos estágios. A questão será discutida entre a 

Direção e a Prograd. O professor Silvio estará presente nessa reunião; 

b. Resolução da Prograd a respeito de critérios de desempate; 
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c. Matrículas dos estágios. Há uma demanda das Licenciaturas para que 

essas matrículas acompanhem o fluxo de matrículas da Prograd.  

7. Curricularização da Extensão. Professor Andre La Salvia informou que o NDE 

da Licenciatura em Filosofia voltará a se reunir para discutir a decisão tomada 

pela LCH a respeito da curricularização da extensão. Complementou que não há 

urgência em criar disciplinas, etc. 

8. Participação nos projetos PIBID e Residência Pedagógica, edital 2022. 

Informe suspenso por estar em uma etapa inicial. Professor Samon encaminhou 

proposta de PIBID interdisciplinar. Professor Silvio complementou que deverão 

aguardar a resposta do MEC. 

9. Aulas aos sábados. Professor João Paulo expôs sua experiência positiva com as 

aulas ministradas aos sábados, tendo coletado dados por meio de uma enquete. 

 

Expediente: 

1. Acolhimento dos alunos. Foram aventadas propostas para aulas inaugurais e 

eventos de recepção dos alunos, a serem realizados em conjunto com a LCH. 

 

Ordem do dia:  

1. Aprovação do Horário no Q3. Aprovado por unanimidade. 

 

 

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

reunião à secretariaccnh@ufabc.edu.br. 

 

Thais T. Sugimati 
Assistente em Administração
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ANEXO 

 

  Lista dos presentes na 1ª reunião extraordinária da plenária do curso de 

Licenciatura em Filosofia realizada remotamente no dia 22 de junho de 2022 às 16h na sala 

virtual da conferenciaweb-RNP: 

 

Nome 
Categoria 

André Luis La Salvia Docente 

Carlos Eduardo Ribeiro Docente (coordenador) 

Daniel Mendes Gomes Ausência justificada 

João Paulo Simões Vilas Boas Docente 

Lisângela Kati do Nascimento Docente 

Mariana Moraes de Oliveira Sombrio Docente 

Marília Mello Pisani Docente 

Miriam Mesquita Sampaio de Madureira Docente 

Samon Noyama 
Docente 

Silene Ferreira Claro 
Docente 

Silvio Ricardo Gomes Carneiro 
Docente 

Vanderson Ronaldo Teixeira 

 

Docente 

 

 

 

http://ccnh.ufabc.edu.br/pessoas/docentes/525-andre-luis-la-salvia
http://ccnh.ufabc.edu.br/pessoas/docentes/658-carlos-eduardo-ribeiro
http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7261&Itemid=153
http://ccnh.ufabc.edu.br/pessoas/docentes/214-miriam-mesquita-sampaio-de-madureira

