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ATA Nº. 04/2020, DE 21 DE AGOSTO DE 2020 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE FILOSOFIA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ

Aos vinte e um dias do mês de agosto de 2020, às 14 horas, 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, Prof. Richard Romeiro Oliveira e a acadêmica Áurea 

Vitória Santana Vieira. Colocada em votação, a pauta da reunião foi aprovada por todos os 

presentes. Item I –Informes; O coordenador apresentou o novo membro do Colegiado, 

Professor Richard Romeiro Oliveira. Item II – Aprovação Grades Horárias, Planos de 

Ensino e Equivalências: O Coordenador Rogerio Antonio Picoli apresentou a proposta das 

grades Horárias do Período emergencial (14 de setembro a 05 de dezembro) e as 

equivalência, todas foram aprovadas pelos membros presentes. Foram apresentados os 

planos de ensino disponibilizados pelos professores, dos quais foram sugeridas algumas 

alterações; Estudos sobre Filosofia Antiga: Revisão no plano e peso das atividades. 

Introdução aos Estudos Filosóficos: equivalente a Introdução a Filosofia ou 

Metodologia Científica. O professor deverá evitar o uso do Microsoft teams. Estudos 

sobre Direitos Humanos: Será sugerido que o professor discrimine como funcionarão 

as atividades avaliativas e disponibilize o calendário das atividades. Estudos sobre 

Educação e Diversidade: Ajustar o plano de acordo com a resolução do CONEP. O item 

que diz que o cronograma das atividades assíncronas será divulgado posteriormente 

aos alunos foi aprovado com ressalvas pelos membros do colegiado. O Coordenador 

solicitará ao docente responsável autorização para acrescentar (.....).Estudos sobre 

Filosofia no Brasil: Professor Paulo Roberto Andrade de Almeida, uns dos responsáveis 

pela unidade curricular, disse que gostaria de fazer algumas adaptações em seu plano de 

ensino. Estudos sobre Psicologia da Educação: Foi concedida ao professor responsável a 

entrega do plano no dia vinte e quatro de agosto, devido ao atraso da resposta do 

departamento em que está lotado. Item III – Outros: O Coordenador apresentou as 

diretrizes de Estágio enviadas pelo professor Fabio de Barros Silva, todas foram aprovadas 

pelos membros do colegiado. O professor Fabio de Barros Silva colocou que é necessário 

reservar 200 horas de unidade curricular de Estágio para atividade efetiva e sugeriu que a 

referida disciplina poderia ser ofertada de forma estendida (17/09 a 17/04). O coordenador 

informou que no dia vinte e quatro de agosto, às 19:00 ocorrerá uma live, conversa entre 

coordenador, professores e alunos, onde será discutido os temas: Estágios, Estudo Remoto, 

Trabalho de Conclusão de Curso, Colação de grau e Migração.  Nada mais havendo a tratar, 

encerrou-se a reunião às 17 horas e 30 minutos e eu, Rogério Antonio Picoli, lavrei a 

presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. São João del-Rei, 21 de agosto 

de 2020. 
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