
 

 

Plano de Trabalho 

Em atendimento às medidas de e

Coronavírus, estabelecidas nas

esclarecemos que desde o dia 21 de março de 2020 a Coordenadoria do Curso d

Filosofia está trabalhando na modalidade 

Coordenador do Curso, Prof. Rogério Antonio Picoli, e 

Cássio Correa Benjamin são ambos pertencentes ao grupo de risco

declarações que seguem anexadas)

No momento, estão interrompidas as seguintes

- atendimento presencial para 

correspondências e protocolo de documentos;

- reuniões de Colegiado e de discentes e docentes solicitadas à Coordenação do Curso;

- suporte ao uso das salas de aulas reservadas ao Curso de Filosofia no presente 

semestre letivo; 

- assinatura e encaminhamento

 

Estão mantidas, na modalidade 

- análises de requerimentos eletrônicos solicitando equivalências de disciplinas, 

prorrogação de prazo de integralização

- análises de integralização de curso para os discentes que migrarem do currículo 

2003 para o currículo 2019; 

- redação de atas de reuniões do

- recebimento e encaminhamento de 

 

Coordenadoria do Curso de Filosofia

 

Plano de Trabalho da Coordenadoria do Curso de  Filosofia

 

m atendimento às medidas de emergência da para o controle da pandemia do 

, estabelecidas nas Portarias UFSJ/Reitoria nº: 112/20 e 

esde o dia 21 de março de 2020 a Coordenadoria do Curso d

está trabalhando na modalidade “trabalho remoto”, visto q

of. Rogério Antonio Picoli, e o vice coordenador

são ambos pertencentes ao grupo de risco

declarações que seguem anexadas). 

stão interrompidas as seguintes atividades: 

tendimento presencial para solicitações de informações

protocolo de documentos; 

reuniões de Colegiado e de discentes e docentes solicitadas à Coordenação do Curso;

suporte ao uso das salas de aulas reservadas ao Curso de Filosofia no presente 

assinatura e encaminhamento de Termos de Estágio e de processos físicos

na modalidade “trabalho remoto”, as seguintes atividades

análises de requerimentos eletrônicos solicitando equivalências de disciplinas, 

prorrogação de prazo de integralização, análise de integralização de curso;

análises de integralização de curso para os discentes que migrarem do currículo 

 

de reuniões do Colegiado do Curso; 

encaminhamento de processos eletrônicos; 

Coordenadoria do Curso de Filosofia 

Filosofia 

para o controle da pandemia do 

112/20 e 113/20, 

esde o dia 21 de março de 2020 a Coordenadoria do Curso de 

visto que os atuais 

vice coordenador, Prof.  

são ambos pertencentes ao grupo de risco (conforme 

solicitações de informações, entrega de 

reuniões de Colegiado e de discentes e docentes solicitadas à Coordenação do Curso; 

suporte ao uso das salas de aulas reservadas ao Curso de Filosofia no presente 

e de processos físicos; 

as seguintes atividades: 

análises de requerimentos eletrônicos solicitando equivalências de disciplinas, 

de integralização de curso; 

análises de integralização de curso para os discentes que migrarem do currículo 



 

 

- encaminhamento de decisões tomadas pelo C

do Curso aos setores envolvidos

- atendimento de solicitações de disc

Coordendoria: cofil@ufsj.edu.br

- atendimento virtual mediant

Skype: cofil.ufsj@outlook.com

 - revisão e elaboração das instruções normativas demandadas pela implantação do 

Projeto Pedagógico do Curso,

- verificação e acompanhamento das correspondências institucionais;

- outras atividades demandadas pelo Curso ou pela 

 

O suporte a essas atividades da c

terceirizada Sra. Jaqueline Rabelo, 

remoto”, observadas as diretrizes das autoridades de saúde e da administração da 

Universidade Federal de São João del

As atividades da Coordenadoria que ne

realizadas em ambiente virtual e

seu deslocamento até a sala da

atividades acordado com a Coor

 

 

Atenciosamente, 

 

______________

Prof. Dr. Rogério Antonio Pic

Coordenador do Curso

 

Coordenadoria do Curso de Filosofia

decisões tomadas pelo Colegiado do Curso e pela 

aos setores envolvidos; 

de solicitações de discentes e docentes encaminhadas para o

cofil@ufsj.edu.br; 

irtual mediante agendamento de sessão de video

cofil.ufsj@outlook.com; 

revisão e elaboração das instruções normativas demandadas pela implantação do 

do Curso, currículo 2019; 

verificação e acompanhamento das correspondências institucionais;

tras atividades demandadas pelo Curso ou pela administração superior.

atividades da coordenadoria do curso, à cargo da 

Rabelo, também será realizado na modalidade 

, observadas as diretrizes das autoridades de saúde e da administração da 

versidade Federal de São João del-Rei. 

s atividades da Coordenadoria que necessitam do suporte da a

em ambiente virtual e, em caso de necessidade extrema,

sala da Coordenadoria do Curso, conforme 

acordado com a Coordenação do Curso. 

São João del-Rei, 27 de março

______________________________ 

Prof. Dr. Rogério Antonio Picoli 

Coordenador do Curso de Filosofia 

Coordenadoria do Curso de Filosofia 

e pela Coordenação  

entes e docentes encaminhadas para o email da 

e agendamento de sessão de videoconferência pelo 

revisão e elaboração das instruções normativas demandadas pela implantação do 

verificação e acompanhamento das correspondências institucionais; 

administração superior. 

à cargo da colaboradora 

também será realizado na modalidade “trabalho 

, observadas as diretrizes das autoridades de saúde e da administração da 

ssitam do suporte da atendente serão 

, poderá envolver o 

, conforme plano de 

Rei, 27 de março de 2020. 


