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Sinopse da reunião nº 04/2022/CCNH/Licenciatura em Filosofia/NDE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 4ª 

reunião de 2022 do Núcleo Docente Estruturante do curso de 

Licenciatura em Filosofia, realizada no dia 29 de agosto, às 

14h00, na sala virtual da plataforma RNP. 

 

Expediente 

1. Reformulação do PPC tendo em vista a resolução da extensão. Professor André 

apresentou documento contendo algumas observações sobre as modificações necessárias, 

separadas em 6 itens: 

a. Fazer a referência a T-P-E-I nas disciplinas de responsabilidade do curso 

b. Rever a bibliografia das disciplinas do curso 

Professor André, ao fazer referência ao documento disponibilizado ao grupo, pontuou que há 

mais dois itens a serem incluídos, quais sejam, objetivos da disciplina e ementa em inglês. É 

necessário, então, elaborar um formulário para cada disciplina própria do curso. 

Sobre a bibliografia, a ideia é não retirar nenhuma obra. Também é preciso verificar quais obras 

estão disponíveis na biblioteca ou para consulta pública. 

Divisão das disciplinas: 

 André – Pensamento e Cinema, Topicos contemporâneos de filosofia e educação e 

Tópicos de filosofia e práticas de ensino 

 João – Filosofia da Educação: Perspectivas Contemporâneas e Prática de Ensino de 

Filosofia: Currículos 

 Marília – Corpo, Sexualidade e Questões de Gênero e Prática de Ensino de Filosofia: 

Metodologias 

 Patrícia – Argumentação e Ensino, Filosofia do Ensino de filosofia e Filosofia no Ensino 

Fundamental 

 Samon – Arte e Ensino, Prática de Ensino de Filosofia: Programas de Ensino  

 Silvio – Filosofia da Escola: Modelos Institucionais, Questões Filosóficas e Filosofia, 

Ensino e Universidade  

 Professor Cadu se prontificou a fazer uma interlocução com professora Suze sobre as 

disciplinas Filosofia Africana e Métodos para Produção de Filosofia. 
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c. Incorporar o texto padrão sobre a curricularização da extensão.  

A PROEC enviou um modelo padrão, disponibilizado ao grupo do Drive e a sugestão do 

Presidente é usar esse texto padrão que, inclusive, está sendo usado pela LCH. Somando-se 

disciplinas e estágios compartilhados com a LCH, o total é de 308 horas – ficam faltando 12 

horas, pois a Licenciatura não utiliza todos os estágios da LCH.  

Professor Carlos Eduardo entende que há mais uma disciplina, conforme o projeto apresentado – 

Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação, perfazendo 180 horas, e não 168 horas, 

conforme mencionado anteriormente. 

André apresentou o projeto modelo encaminhado pela PROEC e, de fato, confirmou-se que as 12 

horas “perdidas” correspondem à disciplina “Tecnologias de Informação e Comunicação na 

Educação”. 

d. Reorganizar as disciplinas nos Grupos da Resolução 2019 a partir da 

divisão operada pela LCH. 

A divisão feita em maio não foi a que foi mantida agora. Há uma alteração de quadrimestre de 

duas disciplinas e também uma alteração na divisão de disciplinas (alteração de grupos). A maior 

alteração foi no grupo III. Será necessário reorganizar a distribuição nos grupos. 

e. Fazer uma tabela de convalidação das disciplinas. 

Professor André esclareceu que é algo simples de ser feito. A PROGRAD costumava ser a 

encarregada dessa tabela. Basta mudar o código e informar que a tabela foi atualizada. 

f. Inserir no PPC as ementas das disciplinas obrigatórias e em documento 

anexo as opções limitadas. 

O atual PPC não apresenta ementa de nenhuma disciplina, fazendo tão somente referência ao 

catálogo de ementas. A proposta da PROGRAD é que se faça a inserção no próprio PPC das 

disciplinas obrigatórias exclusivas (Filosofia do Ensino de Filosofia, Filosofia da Educação e as 

3 práticas) e outro documento a parte em anexo, com a ementa das 12 opções limitadas do curso, 

ou seja, elas não irão mais constar do documento do curso, mas de um documento a parte.  

 

Calendário: 

Data limite para finalizar ementas: 19/09 

Data limite para finalizar esboço do projeto a ser enviado à Plenária: 23/09 

Data prevista para Plenária: 30/09 
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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 
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ANEXO I 

 

Lista dos presentes na 4ª reunião do NDE da LicFil realizada remotamente no dia 29 de 

agosto de 2022 na conferenciaweb-RNP: 

 

Membros Categoria 

André Luis La Salvia (Presidente) Docente 

Carlos Eduardo Ribeiro Docente 

Daniel Pansarelli Ausência justificada 

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 

 

 

 

http://ccnh.ufabc.edu.br/pessoas/docentes/117-daniel-pansarelli
http://ccnh.ufabc.edu.br/pessoas/docentes/207-marine-de-souza-pereira
http://ccnh.ufabc.edu.br/pessoas/docentes/222-patricia-del-nero-velasco

