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ATA Nº. 05/2020, DE 27 DE OUTUBRO DE 2020 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE FILOSOFIA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de 2020, às 09 horas e 30 minutos, por videoconferência, 1 

reuniram-se, sob a presidência do professor Rogério Antonio Picoli, os membros do colegiado do 2 

Curso de Filosofia: prof. Paulo Roberto Andrade de Almeida, prof. Flávio Felipe de Castro Leal, 3 

prof. Cássio Correa Benjamin, prof. Richard Romeiro Oliveira e a acadêmica Áurea Vitória 4 

Santana Vieira. Colocada em votação, a pauta da reunião foi aprovada por todos os presentes. 5 

Item I – Informes: O coordenador do curso, prof. Rogério Picoli, apresentou o resultado da 6 

conversa com os estudantes sobre o primeiro período emergencial remoto destacando, 7 

principalmente, a preocupação dos estudantes com a carga horária que está sendo oferecida e as 8 

dificuldades de alguns com o acesso às informações das disciplinas, o volume de avaliações e a 9 

falta de previsão de avaliações substitutivas. O coordenador também informou ao Colegiado o 10 

adiamento do ENADE que os estudantes do curso teriam de realizar em 2020 e a aprovação na 11 

Congregação da resolução que modifica as regras e os critérios de desvinculação dos estudantes, 12 

bem como, da resolução que regulamenta a obrigatoriedade da introdução das horas em 13 

atividades de extensão nos cursos de graduação. Item II – Decisões ad referendum: O prof. 14 

Rogério Picoli, submeteu à apreciação do Colegiado as seguintes decisões ad referendum: 15 

Decisão ad referendum nº 08/20 que estabeleceu a regra de conversão de notas para o 16 

reconhecimento de equivalências solicitadas no requerimento eletrônico 96917/20. Decisão ad 17 

referendum nº 09/20 que aprovou como critério de prioridades para as solicitações de monitorias: 18 

(a) unidades curriculares oferecidas para ingressantes, (b) períodos iniciais de oferta, (c) número 19 

de alunos por turma, (d) índices de reprovação e complexidade do conteúdo e (e) 20 

compartilhamento da unidade curricular entre professores. Decisão ad referendum nº 10/20 que 21 

retificou as grades horárias dos cursos de bacharelado e de licenciatura em função da substituição 22 

do prof. José Luiz de Oliveira pelo prof. Gustavo Leal Toledo na oferta da unidade curricular 23 

Introdução aos estudos filosóficos, compartilhada com o prof. Marco Aurélio Sousa Alves. 24 

Decisão ad referendum nº 11 que, em resposta ao pedido de manifestação do Curso encaminhado 25 

pela PROEN, concedeu a prorrogação de prazo de integralização solicitada no requerimento 26 

eletrônico nº102291/20, prorrogação esta condicionada ao cumprimento do plano de estudos 27 

apresentado pelo discente. As justificativas das decisões foram acatadas pelo participantes e as 28 

decisões de nº 08/20, 09/20, 10/20 e 11/20 foram aprovadas por unanimidade. Item III – Uso dos 29 

recursos do orçamento alocados na COFIL: o coordenador do curso informou que, em virtude 30 

da pandemia e da atividades remotas, as previsões de gastos das verbas de custeio do curso, 31 

muito provavelmente, não irão se concretizar resultando num saldo que provavelmente será 32 

devolvido para o remanejamento administração; informou que os saldos dos repasses feitos pela 33 

administração da UFSJ ao curso no ano de 2020 eram de R$5.915,43 (cinco mil novecentos e 34 

quinze reais e quarenta e três centavos) alocados para material de consumo e de R$2.926,41 (dois 35 

mil novecentos de vinte e seis reais e quarenta e um centavos) para gastos de passagens. Diante 36 

disso, o coordenador propôs que o Colegiado solicitasse à reitoria e aos setores de planejamento e 37 
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orçamento da universidade o redirecionamento desses recursos de verbas de custeio, sendo 38 

possíveis as seguintes destinações: (i) a implementação de melhorias nas salas de aula, como a 39 

aquisição de ventiladores e a troca ou manutenção dos quadros negros; ou (ii) a aquisição de 40 

equipamentos e a preparação de uma sala para videoconferências de uso compartilhado entre o 41 

PPGFIL e a COFIL; ou (iii) o redirecionamento dos recursos para o PPGFIL que, juntamente 42 

com os saldos do DFIME, poderiam ser destinados ao pagamento de bolsas emergenciais na pós-43 

graduação em filosofia. O coordenador observou que as propostas (i) e (ii) envolveriam 44 

autorizações de conversão de verbas de custeio em verbas de capital e o que poderia demandar 45 

muito tempo e inviabilizar o aproveitamento dos recursos. Colocadas em votação as propostas, a 46 

proposta de transferência dos recursos de custeio para o PPGFIL, destinados exclusivamente ao 47 

pagamento de bolsas emergenciais a estudantes do mestrado em filosofia da UFSJ, foi aprovada 48 

por todos os presentes. Item IV - Edital para a aquisição de livros: o coordenador do curso 49 

informou a publicação do edital DIBIB/PROEN/UFSJ nº 01/20 destinado a aquisição de livros 50 

para a atualização do acervo bibliográfico dos cursos da UFSJ; observou que, devido ao 51 

cronograma apertado e às exigências de informações sobre os títulos pretendidos para o 52 

preenchimento das planilhas solicitadas no edital, seria necessária a organização de uma 53 

comissão que se encarregasse desse trabalho. Os membros do colegiado colocaram-se à 54 

disposição para auxiliar no trabalho e a discente Áurea Vitória Santana Vieira disse que poderia 55 

conversar com o Centro Acadêmico do Curso de Filosofia para que fosse feito um mapeamento 56 

dos títulos atualmente disponíveis e a identificação dos volumes necessários. O coordenador disse 57 

que ficaria incumbido de solicitar aos professores a indicação de títulos para a renovação do 58 

acervo e que manteria contato com os discentes para acelerar o preenchimento da planilha do 59 

edital. A proposta foi aprovada por todos os presentes. Item V – Propostas de oferta de 60 

unidades curriculares e de grades horárias para o segundo período emergencial: o 61 

coordenador do curso apresentou as propostas de grades horárias para os cursos de bacharelado e 62 

de licenciatura; pelas propostas, as unidades curriculares a serem ofertadas e as respectivas 63 

equivalências são as seguintes: Introdução à Investigação Filosófica 60ha, equivalente a 64 

Metodologia Científica; Estudos sobre Filosofia Política Antiga 60ha, equivalente a Filosofia 65 

Política I; Estudos sobre a Filosofia Pré-socrática 60ha, equivalente a Filosofia Antiga I; Estudos 66 

sobre Lógica Aristotélica 60ha, equivalente a Lógica I; Estudos sobre o Racionalismo 60ha, 67 

equivalente a Filosofia Moderna; Estudos sobre Ensino de Filosofia 60ha, equivalente a Didática 68 

do Ensino de Filosofia; Estudos sobre Didática 60ha, equivalente a Didática; Estudos sobre 69 

LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) 60ha, equivalente a LIBRAS; Estudos sobre a Metafísica 70 

de Aristóteles 60ha, equivalente a Metafísica I; Estudos sobre o Idealismo Alemão 60ha, 71 

equivalente a Tópicos Especiais de Filosofia: idealismo alemão; Estudos sobre o Empirismo 72 

Britânico 60ha, equivalente a Epistemologia; Estudos sobre Estética 60ha, equivalente a Estética; 73 

Estudos sobre Filosofia da Linguagem 60ha, equivalente a Filosofia da Linguagem; Estudos 74 

sobre Filosofia Analítica 60ha, equivalente a Tópicos de Filosofia Analítica; Estudos sobre 75 

Teoria Ética 60ha, equivalente a Ética II; Estudos sobre Filosofia Contemporânea 60ha, 76 

equivalente a Filosofia Contemporânea III; Ensino de Filosofia Cultura Escolar e Identidade 77 

Docente 36ha; Optativa: Hannah Arendt 36ha; Optativa: Política nas canções de Chico Buarque 78 



 

3 

 

60ha; Optativa: Estudos sobre Filosofia e Racismo 60ha. O coordenador do curso esclareceu que, 79 

considerando a adaptação dos estudantes ao ensino remoto, a maior familiaridade com o uso do 80 

Portal Didático e as especificidades dos temas das disciplinas, não haverá, de acordo com a 81 

proposta, o compartilhamento de unidades curriculares entre professores no segundo período 82 

emergencial; no entanto, fica mantida a oferta de apenas quatro unidades curriculares por período 83 

de curso nas grades horárias da noite, ao invés de cinco unidades curriculares como ocorre nos 84 

períodos presenciais, para tornar a oferta das unidades compatível com a redução do número de 85 

semanas do período, de dezoito para doze. O professor Flávio Leal destacou o êxito da unidade 86 

curricular sobre Chico Buarque e a demanda para a continuidade do trabalho sobre este autor, 87 

envolvendo agora o tema da política; tema tão caro à geração das canções de protesto contra a 88 

ditadura, geração da qual Chico Buarque é uma das expressões maiores. O professor informou a 89 

disposição do prof. Cássio Correa Benjamin em colaborar e propôs que a oferta seja 90 

compartilhada. Os membros do colegiado parabenizaram a iniciativa. Ainda em relação às novas 91 

unidades curriculares, o prof. Rogério Picoli destacou a proposta da oferta de Estudos sobre 92 

Filosofia e Racismo, tema que está na ordem do dia, que atende aos interesses dos estudantes e 93 

que demanda um maior comprometimento do Curso de Filosofia. O coordenador destacou que a 94 

oferta dessas unidades curriculares propostas para o segundo período emergencial remoto deve 95 

ocorrer sem prejuízos da continuidade de oferta das unidades curriculares práticas e obrigatórias 96 

com oferta estendida, especificamente: Projetos em Práticas Educacionais II (105 horas), de 97 

Estágio Curricular Supervisionado I (200 horas) e Trabalho de Conclusão de Curso (100 horas). 98 

As propostas de ofertas de unidades curriculares e as respectivas grades horárias foram aprovadas 99 

por todos os participantes. Item VI – Atividades avaliativas e avaliações substitutivas: o 100 

coordenador do curso apresentou a reclamação dos estudantes em relação ao acúmulo de 101 

atividades avaliativas e chamou a atenção, também, para o fato de que não há, na Resolução 102 

CONEP/UFSJ nº07/2020 que instituiu o ensino remoto emergencial, a previsão de 103 

obrigatoriedade de aplicação de avaliações substitutivas; em relação a este último item, disse 104 

também que a referida resolução, no entanto, não revogou a Resolução CONEP nº12/2018, a 105 

resolução de normas e procedimentos acadêmicos, que em princípio continua vigorando; 106 

observou que a recomendação do CONEP é que os professores registrem a previsão de oferta de 107 

avaliações substitutivas em seus planos de ensino. Os professores membros do Colegiado 108 

consideraram que não poderiam interferir no planejamento dos colegas, mas que poderiam 109 

recomendar a redução do número de avaliações, a oferta de avaliações substitutivas no período 110 

corrente, bem como, a introdução da previsão destas nos planos das unidades curriculares do 111 

próximo período emergencial. A proposta do encaminhamento das recomendações foi aprovada 112 

por todos os participantes. Item VII – Ordem de prioridade das unidades curriculares para a 113 

solicitação de monitoria: com base nos critérios para a definição das prioridades na solicitação 114 

de monitorias, conforme estabelecido na decisão Ad referendum nº 09/20, os membros do 115 

colegiado aprovaram um monitor para cada uma das unidades e na seguinte ordem de prioridade: 116 

primeiro – Estudos sobre Pré-socrática; segundo: Estudos sobre Lógica Aristotélica; terceiro - 117 

Estudos sobre idealismo Alemão; quarto - Estudos sobre Filosofia Linguagem; quinto - Estudos 118 

sobre Estética; sexto - Estudos sobre Ensino de Filosofia; sétimo: Estudos sobre Filosofia 119 
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Contemporânea. Item VIII – Instruções normativas do curso: o coordenador informou que 120 

solicitará ajuda dos membros do colegiado para finalizar e revisar os textos das instruções 121 

normativas dos cursos, solicitou mais prazos para finalizá-las e disse que informará em breve os 122 

professores membros sobre a demanda. O adiamento da apresentação das minutas das instruções 123 

normativas sobre trabalho de conclusão de curso, estágios, distribuição de horas complementares, 124 

projetos em práticas educacionais II, criação de grupos de estudos, horas obrigatórias em 125 

atividades de extensão foi aprovado por todos os participantes. Nada mais havendo a tratar, 126 

encerrou-se a reunião às 13 horas e 10 minutos e eu, Rogério Antonio Picoli, lavrei a presente ata 127 

que, se aprovada, será assinada pelos participantes. São João del-Rei, 27 de outubro 2020. 128 
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Em relação ao conteúdo da Ata da reunião ordinária do Colegiado, ocorrida no dia 27 de Outubro de 2020, a
representação estudantil do Centro Acadêmico da Filosofia "Leônidas Hegenberg" no Colegiado do Curso de Filosofia
presencial confirma e subscreve o conteúdo.
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