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Sinopse da reunião nº 03/2022/CCNH/Licenciatura em Filosofia/NDE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 3ª 

reunião de 2022 do Núcleo Docente Estruturante do curso de 

Licenciatura em Filosofia, realizada no dia 22 de junho, às 

14h00, na sala virtual da plataforma RNP. 

 

Expediente 

1. Curricularização da extensão no PPC. Professor Samon expôs que ficou com 

a sensação de que a carga horária colocada pela LCH inibe a realização da 

extensão. Para o professor Silvio, a despeito dessa inibição, isso não impediria 

os esforços de se tentar dar mais visibilidade para a questão. Professor André 

entende que a curricularização consiste em uma prática indutiva de criação de 

projetos, e que a disciplinarização da extensão não atende essa concepção. 

Discorreu brevemente acerca do protagonismo do aluno nesse processo. 

Professor João Paulo questionou se há margem de manobra em relação às horas 

de estágio. Professor André esclareceu que não há opção, de modo que no 

momento em que o aluno chegar na Filosofia ele provavelmente já terá 

cumprido das horas. Professora Marilia informou que há um contingente de 

estudantes de outros cursos para serem acessados com projetos de extensão. 

2. Criação de pasta para arquivo dos materiais produzidos pelos alunos de 

estágio. A ideia inicial era a criação de um drive das Licenciaturas para 

armazenamento dos documentos referentes aos estágios, para subsidiar nossas 

pesquisas e relações com o ensino de filosofia. Houve um questionamento se 

com essa criação estaríamos assumindo a guarda de documentos probatórios dos 

alunos. Prof. André esclareceu que a ideia inicial não era de guardar documentos 

e nem assumir funções burocráticas relativas aos estágios, mas sim um acervo 

dos relatórios que expressam as práticas que desenvolvemos para futuras 

consultas. A técnica Patrícia ingressou na reunião para realizar esclarecimentos 

sobre o novo procedimento que o CCNH planeja implementar de entrega on line 

dos documentos referentes ao estágio e que serão armazenados em um drive. O 

item foi suspenso devido ao término da reunião. 

3. Laboratório de Ensino de Filosofia. Não foi abordado por conta da falta de 

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

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

 

 

 
Thais Takahashi Sugimati 
Assistente em Administração 

 

  
André Luis La Salvia 

Presidente 

ANEXO I 

 

Lista dos presentes na 3ª reunião do NDE da LicFil realizada remotamente no dia 22 de 

junho de 2022 na conferenciaweb-RNP: 

 

Membros Categoria 

André Luis La Salvia (Presidente) Docente 

Carlos Eduardo Ribeiro Docente 

Daniel Pansarelli Docente 

João Paulo Simões Villas Bôas Docente 

Marília de Mello Pisani Docente 

Patrícia Del Nero Velasco Docente 

Samon Noyama Docente 

Silvio Ricardo Gomes Carneiro Docente 

Thais Takahashi Sugimati Apoio administrativo 
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