
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Centro de Ciências Naturais e Humanas

Sinopse da reunião nº 4/2022/CCNH/Licenciatura em Filosofia/Plenária

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 4ª 
reunião  de  2022  da  Plenária  do  curso  de  Licenciatura  em 
Filosofia, realizada no dia 12 de dezembro, às 11h00, na sala 
virtual da Conferência Web - RNP.

Informes
O Programa de iniciação em pesquisa em filosofia  com processo seletivo aberto teve 

procura significativa por parte de discentes.

Expediente

1.    Situação do PPC nas instâncias da UFABC (PROEC/PROGRAD);
O Projeto do curso de filosofia submetido, e agora se encontra em avaliação pela Proec 

junto com a Prograd, NDE tem acompanhado todo fluxo. 

2.    Avaliação de disciplinas e formulário Modelo;
O  fluxo  é  composto  por  dois  tipos  de  formulários  de  avaliação  sendo:  a)  Avalia  5 

dimensões das disciplinas e um formulário modelo para acompanhamento de ações a partir de 
disciplinas pelos docentes. A avaliação tem periodicidade anual e será realizada em conjunto 
com  o  NDE.  A  coordenação  encaminhou  uma  proposta  de  avaliação  ao  NDE  e  aguarda 
devolutiva. 

3.    Matrículas nos estágios II e V;
Os  estágios  são  oferecidos  de  modo  conjunto  com  LCH.  Havia  expectativa  de 

necessidade de professores para 4 turmas e estágio II que não foram concretizadas. 

4.    Aprovação e publicação dos documentos complementares à parte dos projetos pedagógicos 
de cursos;

Emitida nova resolução caracterizando dois documentos sendo: Lista de opção limitada 
do curso e tabela com regras de transição entre os planos pedagógicos (PPCs). 

5.    Trâmites para nova coordenação: 
Prof. Carlos renuncia a coordenação e o prof. Silvio atual vice assume. 
Encaminhamentos:  Necessidade  de  suprir  nova  posição  na  vice  coordenação.  Prof. 

Samon foi indicado.

6.    Alocação didática 2023;
Prof.  João Paulo  expôs insatisfação  com a sua alocação  de  2 disciplinas  em 2023.1, 

originalmente no sab. de manhã e sex à tarde, não atendidas, devido justificativa de restrições 
regulamentares pela coordenação, porém, as alocações foram feitas com a ferramenta tetris que 
por muitas vezes não atendem expectativa dos professores e causam insatisfação.
Encaminhamentos: Direcionar o questionamento à direção do Centro.
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Observação: para mais detalhes das discussões desta reunião, solicitar a gravação do áudio 
da reunião à secretariaccnh@ufabc.edu.br.

Carlos Eduardo Ribeiro
Coordenador do curso de Licenciatura 

em Filosofia

ANEXO

Lista dos presentes na 4ª reunião da plenária da Licenciatura em Filosofia realizada no dia 12 de 
Dezembro de 2022 às 11h00 na sala virtual da Conferência Web - RNP.

NOME CATEGORIA

Carlos Eduardo Ribeiro Docente (coordenador)

Carolina Bezerra Machado Docente

Daniel Mendes Gomes Docente

João Paulo Simões Vilas Boas Docente

José Luiz Bastos Neves Docente

Lisângela Kati do Nascimento Docente

Marinê de Souza Pereira Docente

Roque da Costa Caiero Docente

Samon Noyama Docente

Silene Ferreira Claro Docente

Silvio Ricardo Gomes Carneiro Docente (vice-coordenador)

Vanderson Ronaldo Teixeira Docente
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