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Reunião Plenária N. 06/2015/PROPG/DAP/PPG-FIL
Coordenação da Pós-Graduação em Filosofia – CoPG-FIL
1. Informações Gerais
Data: 27/10/2015

Horário: 14 horas

Local: Sala A1-S201, Bloco Alpha I - SBC

Participantes1: Anastasia Guidi Itokazu, Cristiane Negreiros Abbud Ayoub, Fernando Costa
Mattos – Coordenador, Luiz Fernando Barrère Martin, Paulo Tadeu da Silva e Patrícia Del Nero
Velasco. O professor Carlos Alberto Kamienski - Assessoria de Relações Internacionais – ARI,
participou como convidado na discussão do item número um. Os docentes Daniel Pansarelli,
Luciana Zaterka, Marília Pisani e Renato Rodrigues Kinouchi enviaram justificativa.
2. Pauta
2.1. Conversa sobre internacionalização com o Prof. Carlos Kamienski;
2.2. Informes;
2.3. Aprovação da Ata n. 03/2015;
2.4. Horários do 1º quadrimestre de 2016;
2.5. Pedido de redistribuição do Prof. Carlos Eduardo Ribeiro (v. anexos + Lattes);
2.6. Resolução sobre credenciamento de novos docentes;
2.7. Outros.
Decisões
Item
2.1

1

Decisão

Quem/Quando

O professor Kamienski, contato intermediado pela professora Cristiane, apresentou
detalhadamente o plano de trabalho da ARI para a internacionalização da UFABC,
objetivando inserir a UFABC no mundo globalizado através de excelência acadêmica:
1. Aumentar a exposição internacional da UFABC; 2. Aumentar o número de projetos
de ensino; 3. Aumentar a produção científica internacional; 4. Aumentar o número de
docentes em pós-doc no exterior; 5. Incrementar programas de mobilidade
internacional; 6. Aumentar a atração de alunos estrangeiros; 7. Incentivar o
estabelecimento de acordos de dupla diplomação; 8. Oferecer disciplinas em inglês, na
graduação e pós-graduação; 9. Promover a internacionalização do currículo; 10.
Proporcionar formação de língua estrangeira para brasileiros (principalmente inglês) e
de português para estrangeiros.

Lista de assinaturas
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2.2

a) O professor Fernando informou que foi feita ampla divulgação e a) Será feito em
que está andamento o processo para eleição de representante reunião plenária
discente na coordenação.
discente.
b) informou sobre o workshop da pós, dia 19/10, onde foi feita
uma apresentação do PPG-Filosofia.
c) falou sobre a disciplina Epistemologia, que passará a ser
oferecida apenas pelo PPG-Filosofia e, portanto, carece de revisão
e adequação ao programa. Também falou da necessidade de
atualizar o currículo de disciplinas do programa.

2.3

A Ata n. 03/2015 foi apreciada e aprovada.

2.4

Disciplinas 2016.1 - O professor Fernando apresentou planilha com o planejamento
das disciplinas do PPG-FIL para oferecimento no quadrimestre 2016.1 e a atualizou
com as observações e preferência dos docentes presentes. Essa planilha será enviada
por e-mail a todos os docentes do programa e será finalizada após o fechamento do
planejamento das disciplinas da graduação.

2.5

Os docentes analisaram o pedido de redistribuição do Prof. Carlos Eduardo Ribeiro e
decidiram, em conjunto, pela elaboração de parecer favorável para envio à Direção do
CCNH.

2.6

Resolução de credenciamento docente - os docentes analisaram e elaboraram os
critérios de credenciamento docente. Esse documento deverá ser finalizado em uma
próxima reunião, pré-agendada para o dia 24/11.

Redação: Lindalva Eufrazio

