
Orientações aos discentes sobre a Licenciatura em Filosofia na UFABC 
 
 Este documento tem como objetivo tentar minimizar as dúvidas sobre a integralização em 
licenciatura em filosofia, que passou por modificações nos últimos anos. Temos os seguintes caminhos 
delimitados para essa formação: 
 

1) Até 2019, ingressavam pelo BCH como curso interdisciplinar de ingresso: 

 
 
 

2) A partir de 2020, o ingresso é pela LCH como curso interdisciplinar: 

 
3) Situação específica daqueles que ingressaram a partir de 2020 pelo BCH, mas mesmo 

assim optam pela diplomação em licenciatura em filosofia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Curso de ingresso
BCH

Curso específico
Licenciatura em Filosofia

Segue o PPC Lic Fil 2016 
para integralização

Curso de ingresso
LCH

Curso específico
Licenciatura em Filosofia

Segue o PPC Lic Fil 2022 
para integralização

Curso de ingresso
BCH

Curso específico
Licenciatura em Filosofia

Segue o PPC Lic Fil 2022 para 
integralização

(cumprir todas as disciplinas da LCH)

 Resolução Consepe n. 256 prevê essa situação: 
 
"Art. 10 A matrícula em Curso Interdisciplinar de Ingresso ou de Formação Específica não constitui condição para integralização do referido 
curso, mas é necessário que se integralize o Curso Interdisciplinar de Ingresso ao qual o(a) discente está vinculado(a).  
§1º Caso o(a) discente regularmente matriculado(a) na graduação da UFABC preencha todos os requisitos para integralizar qualquer Curso 
Interdisciplinar de Ingresso ou Curso de Formação Específica, será garantido o direito ao(à) discente de requerer e acessar o respectivo 
título, independentemente da alocação de vaga neste curso e também de seu curso de origem.  
 



Atenção especial  
 
 
 Com a aprovação de novos PPC tanto da LCH 2022 e Lic Fil 2023, que passam a ser 
obrigatórios para os ingressantes de 2023, os estudantes ingressantes até 2020 podem optar por 
migrar para matriz mais recente (do curso de ingresso e do curso de formação específica) - ver Art. 
12 da Res. Consepe 255  
 
(https://www.ufabc.edu.br/images/consepe/resolucoes/resoluo_255_-
_estabelece_normas_e_procedimentos_para_a_reviso_e_aprovao_dos_projetos_pedaggicos_do
s_cursos_de_graduao_da_ufabc_revoga_e_substitui_a_resoluo_consepe_no_230.pdf). 
 
 
Sobre a oferta dos estágios supervisionados 
 
 
 Tabela de convalidação para os estágios licenciatura em filosofia. As ofertas de estágio serão pela 
LCH, excetuando o específico da Filosofia no Ensino Médio. 
 

 FILO BCH até 
2019 

Filo PPC 2022 Filo PPC 2023 LCH 

Modos de ver I I I I 
Espaços não-
formais 

III II II II 

CH nas educação 
básica 

  III III 

História EF    IV 
Geografia EF    V 
Temas transversais II VI  VI 
tecnologia IV VII VII VII 
Filosofia EM V Filosofia EM Filosofia EM  

 
 


