18. REGRAS DE TRANSIÇÃO

Seguem as regras para a transição entre o projeto pedagógico anterior do Curso de
Bacharelado em Filosofia, aprovado em 2011, e o presente projeto:

Art. 1° Este plano de transição tem a finalidade de estabelecer as diretrizes
gerais para o aproveitamento e a contabilização de créditos entre a nova matriz do
projeto pedagógico e a matriz anterior.

Art. 2° A nova matriz curricular entrará em vigor assim que aprovada por todos
os órgãos deliberativos de acordo com a Resolução ConsEPE Nº 230

e será

plenamente oferecida para os ingressantes a partir de 2021 na Universidade Federal
do ABC, respeitando o quadrimestre ideal de oferta de cada disciplina.

Art. 3° Para os discentes ingressantes na UFABC anteriormente a 2021,
aplicam-se as seguintes diretrizes:
§1°. Pode-se optar por qual projeto pedagógico colarão grau, a saber, o de
2020, ou o relativo ao seu ano de ingresso;
§2°. Os últimos oferecimentos regulares das disciplinas obrigatórias da matriz
do Projeto Pedagógico de 2011 dar-se-ão nos quadrimestres e anos
correspondentes aos da matriz curricular dos alunos que ingressaram na
UFABC em 2021.
§3°. Os alunos que optarem por permanecer na matriz de 2011 devem cumprir
as disciplinas obrigatórias dessa Matriz, de acordo com os quadrimestres
previstos, até 2025.
§4°. Para os alunos que optarem pela matriz de 2020, valem as seguintes
regras:
I-

as disciplinas que não constam do elenco de disciplinas de opção
limitada na matriz curricular de 2020, mas que eram opção limitada
na matriz curricular anterior, serão aproveitadas como opção
limitada;

II- as disciplinas obrigatórias na matriz de 2011, cursadas com
aprovação pelo aluno, e que não tiverem uma obrigatória
correspondente para convalidação, contabilizarão como opção
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limitada para o aluno na matriz de 2020;
III- as disciplinas obrigatórias que, na matriz de 2020, sofreram
alterações em suas ementas e bibliografias, e que foram cursadas
pelo aluno com aprovação antes da vigência da matriz de 2020,
serão convalidadas de acordo com o quadro 1;
§5°. Para os alunos que optarem por permanecer na matriz de 2011, valem as
seguintes regras de convalidação:
I-

as disciplinas que constam como obrigatórias na matriz de 2020,
mas que não eram obrigatórias na matriz curricular anterior, serão
aproveitadas como opção limitada;

II- as disciplinas que constam do elenco de disciplinas de opção
limitada na matriz curricular de 2020, mas que não eram opção
limitada na matriz curricular anterior, serão aproveitadas como
opção limitada;
III- as disciplinas obrigatórias na matriz de 2011, e que não forem
ofertadas regularmente a partir da matriz de 2020, serão
convalidadas por disciplinas da nova matriz segundo o quadro 1,
devendo o aluno cursar estas últimas;

Art. 4º. A partir do segundo quadrimestre de 2021 não serão mais ofertadas
regularmente as disciplinas da matriz de 2011 que não permaneceram na matriz 2020
ou que tiverem uma correspondente na nova versão que as convalide.
Parágrafo único. Ouvidos os discentes e a critério da coordenação, poderão ser
ofertadas turmas excepcionais para atender às necessidades de discentes que ainda
estão integralizando a matriz 2011.

Art. 5º Estas regras de transição valerão até o ano letivo de 2025. A partir de
2025, apenas valerá a matriz de 2020.

Art. 6° Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso, Do
Centro de Ciências Naturais e Humanas, com apoio da Pró-Reitoria de Graduação.
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Tabela de convalidação:
MATRIZ 2011
Código

Sigla

Nome

Matriz 2020
T-P-I Sigla

Nome

T-P-I

BH1400 NHH2015-13 Filosofia da Ciência: em torno 4-0-4 NHZ2116-18
à concepção ortodoxa
BH1217 NHH2072-13 Teoria do conhecimento: a
4-0-4 NHZ2107-18
epistemologia
contemporânea
BH1205 NHH2007-13 Estética
4-0-4 NHH2007-13

Discussões atuais em
filosofia da ciência
Epistemologia analítica

4-0-4

Estética

4-0-4

BH1203 NHH2009-13 Ética

4-0-4 NHH2009-13

Ética

4-0-4

BH1204 NHH2010-13 Ética: perspectivas
contemporâneas
BH1201 NHH2012-13 Fenomenologia e Filosofia
hermenêutica
BH1214 NHH2008-13 Estética: Perspectivas
Contemporâneas
BH1401 NHH2016-13 Filosofia da Ciência: o debate
Popper- Kuhn e seus
desdobramentos
BH1206 NHH2019-13 Filosofia da Linguagem

4-0-4 NHH2010-18

Ética contemporânea

4-0-4

4-0-4 NHH2012-13

4-0-4

4-0-4 NHH2085-16

Fenomenologia e Filosofia
Hermenêutica
Filosofia da Arte

4-0-4 NHZ2106-18

Filosofia da Ciência

4-0-4

4-0-4 NHH2019-13

Filosofia da Linguagem

4-0-4

BH1216 NHH2026-13 Filosofia no Brasil e na
América Latina
BH1218 NHH2028-13 Filosofia Política

4-0-4 NHH2026-13

Filosofia no Brasil e na
América Latina
Filosofia Política

4-0-4

BH1308 NHH2033-13 História da Filosofia Antiga:
Platão e o platonismo
BH1311 NHH2032-13 História da Filosofia Antiga:
Aristóteles e o aristotelismo
BH1307 NHH2034-13 História da Filosofia
Contemporânea: o Século
XIX
BH1312 NHH2035-13 História da Filosofia
Contemporânea: o Século XX
BH1309 NHH2038-13 História da Filosofia Medieval:
Patrística e Escolástica
BH1310 NHH2040-13 História da Filosofia Moderna:
o Iluminismo e seus
desdobramentos
BH1306 NHH2041-13 História da Filosofia Moderna:
perspectivas racionalistas
BC1426 NHI2049-13 Lógica Básica

4-0-4 NHH2033-18

4-0-4

4-0-4 NHI2049-13

História da Filosofia Antiga
Clássica
História da Filosofia Antiga
Helenística
História da Filosofia
Contemporânea: o Século
XIX
História da Filosofia
Contemporânea: o Século XX
História da Filosofia
Medieval: do século IV ao X
História da Filosofia Moderna:
o Iluminismo e seus
desdobramentos
História da Filosofia Moderna:
perspectivas racionalistas
Lógica Básica

BH1220 NHH2064-13 Problemas Metafísicos:
Perspectivas
Contemporâneas
BH1208 NHH2029-13 Filosofia Política:
perspectivas contemporâneas
BH1215 NHH2073-13 Teoria do Conhecimento:
Empirismo versus
Racionalismo
BH1207 NHH2020-13 Filosofia da Lógica

4-0-4 NHZ2124-18

Metafísica analítica

4-0-4

4-0-4 NHZ2109-18

Teoria das Ciências
Humanas
Teoria do Conhecimento:
Empirismo e Racionalismo

4-0-4

4-0-4 NHZ2111-18

Teorias da verdade

4-0-4

BH1404 NHH2047-13 Historiografia e História das
Ciências
BH1219 NHH2065-13 Problemas Metafísicos:
Perspectivas Modernas

4-0-4 NHZ2123-18

Tópicos de história da ciência 4-0-4
moderna
Tópicos de metafísica
4-0-4

4-0-4 NHH2028-13

4-0-4 NHH2032-18
4-0-4 NHH2034-13

4-0-4 NHH2035-13
4-0-4 NHH2086-16
4-0-4 NHH2040-13

4-0-4 NHH2041-13

4-0-4 NHH2073-18

4-0-4 NHH2065-18
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4-0-4

4-0-4

4-0-4

4-0-4
4-0-4

4-0-4
4-0-4
4-0-4

4-0-4
4-0-4

4-0-4

