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ATA Nº. 03/2020, DE 07 DE AGOSTO DE 2020 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE FILOSOFIA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ

Aos sete dias do mês de agosto de 2020, às 09 horas e 30 minutos, por videoconferência, 

reuniram-se, sob a presidência do professor Rogério Antonio Picoli, os membros do 

colegiado: o professor Paulo Roberto Andrade de Almeida, o Prof. Flávio Felipe de Castro 

Leal, Prof. Cássio Correa Benjamim e a acadêmica Áurea Vitória Santana Vieira. Colocada 

em votação, a pauta da reunião foi aprovada por todos os presentes. Item I –Informes; Não 

houve. Item II – Plano Emergencial de Atividades Remotas: O coordenador do Curso 

expôs a grade horária com as unidades curriculares e horários a serem oferecidas no 

período emergencial, as quais estão com outra nomenclatura, mas são equivalentes às do 

Projeto Pedagógico do curso.Terão carga horária de 60 horas, mínimo para que se possa 

considerar a equivalência para uma disciplina de 72 horas. O coordenador apresentou o 

cronograma das atividades e informou que, em virtude do tamanho das turmas elas serão 

divididas para facilitar o contato professor/aluno e que será oferecida uma disciplina a tarde 

equivalente a Filosofia no Brasil, tendo em vista que alguns alunos precisam dela para colar 

grau.Foi levantada discussão acerca de como ocorrerão as avaliações. Todos acordaram que 

a checagem de leitura poderá ser feita pela entrega das atividades propostas pelos 

professores e participação nos encontros.O Prof. Flávio Felipe de Castro Leal sugeriu um 

trabalho final e apresentações, resumos e fichamentos acerca dos textos estudados. E 

também, que poderá ser solicitado ao aluno a formulação de uma pergunta do texto dado 

para que os outros respondam. Ainda, segundo o Prof. Rogério Antonio Picoli, os alunos 

poderão participar dos fóruns postando seus comentários das atividades, podendo ser usado 

como checagem de leitura. A acadêmica Aurea Vitória Santana Vieira sugeriu formular 

uma pergunta e no final o professor sorteia uma para que os alunos façam uma dissertação 

sobre ela. O professor Paulo Roberto Andrade de Almeida sugeriu encaminhamento de 

textos, orientações nas reuniões e estabelecimento de tarefas como o resumo. Ressaltou que 

não há como preencher todas as lacunas em caráter emergencial. O coordenador do curso 

destacou que A resolução nº 07 do CONEP, de 03 de agosto de 2020 diz que o aluno ao se 

inscrever na unidade curricular se compromete a realizá-la de forma remota. Apresentou 

modelo do plano de ensino que deverá ser elaborado pelos professores e entregue antes do 
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inicio das aulas. Destacou que o professor deverá discriminar no plano quatro atividades 

distintas e que o aluno terá que cumprir no mínimo três para que consiga computar 

freqüência. Os professores terão que seguir o cronograma para que se consiga organização 

no desenvolvimento das atividades. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 

11 horas e 30 minutos e eu, Rogério Antonio Picoli, lavrei a presente ata que, se aprovada, 

será assinada pelos presentes. São João del-Rei, 07 de agosto de 2020. 
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