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ATA Nº. 01/2021, DE 23 DE ABRIL DE 2021 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE FILOSOFIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ

Aos vinte e três dias do mês de abril de 2021, às 10 horas, por videoconferência, reuniram-

se, sob a presidência do professor Cássio Correa Benjamin, os membros do colegiado: 

professor Paulo Roberto Andrade de Almeida, professor Richard Romeiro Oliveira e o 

acadêmico Matheus Ferreira Araújo. O professor Rogério Picoli, em férias, participou 

como ouvinte. O professor José Luiz de Oliveira não compareceu. Colocada em votação, a 

pauta da reunião foi aprovada por todos os presentes. Item I - Informes: o presidente em 

exercício informou que as atas das reuniões anteriores estão prontas e que aguardam a 

assinatura da acadêmica Áurea Vieira, após o que será dado prosseguimento à coleta das 

assinaturas dos demais no sistema SIPAC e posterior disponibilização na página do curso. 

A coordenação do curso informou a necessidade de interromper as aulas em alguns dias da 

primeira semana do próximo período a fim de recepcionar os ingressantes e dirimir dúvidas 

sobre os usos das ferramentas digitais no ensino remoto.  Item II  – Aprovação dos Planos 

de Ensino: foram apresentados os planos de ensino recebidos pela coordenação do curso; 

foi identificada a falta de informações, particularmente, os critérios de avaliação 

substitutiva e os horários de atendimento aos alunos. No plano de ensino da UC Estudos 

sobre Kant e a crítica é necessário alterar a avaliação do modo síncrono para o assíncrono. 

Deliberou-se pelo retorno aos professores dos planos de ensino recebidos para  retificação e 

complementação. O professor Richard Romeiro Oliveira informou que posteriormente 

enviará o plano da unidade curricular Seminários Avançados. Item III – Aprovação 

decisões Ad Referendum 3 e 4: Decisão Ad referendum nº 3 trata da definição dos critérios 

para solicitações de monitoria para o 3º período remoto emergencial/2021; os critérios 

adotados para o estabelecimento das prioridades nas solicitações foram: (a) unidades 

curriculares oferecidas para ingressantes, (b) período de oferta, (c) número de alunos por 

turma, (d) índices de reprovação e complexidade do conteúdo e (d) compartilhamento da 

unidade curricular entre professores. A decisão Ad Referendum nº 4 trata da aprovação de 

alteração da grade horária do próximo período letivo em virtude da necessidade de 

alteração do horário da unidade curricular Estudos sobre Filosofia Medieval a fim de se 

evitar conflito de horários com Projetos em Práticas Educacionais I e, assim, viabilizar um 

maior número de inscrições. As decisões foram ratificadas e aprovadas pelos presentes. 

Item IV – Memorando DCE: esclarecimentos sobre a obrigatoriedade da oferta de 

avaliações substitutivas durante o Ensino Remoto: foi apresentada consulta do DCE à 

PROEN, em que solicitam esclarecimentos acerca de possível descumprimento do direito à 

avaliação substitutiva prevista na Resolução UFSJ/CONEP nº 07, de 03 de agosto de 2020. 

O professor Rogerio Antonio Picoli disse que se reunirá com os professores para discutir a 

situação e que solicitará aos professores para que evitem o acúmulo de avaliações e 

atividades no final do período para que não haja sobrecarga para os alunos. O acadêmico 

Matheus Ferreira Araújo disse que ajudará muito se os professores discriminarem no 

cronograma da disciplina uma previsão das atividades avaliativas. O professor Paulo 

Roberto Andrade de Almeida disse ser importante que o discente organize suas atividades e 

leituras de modo que não deixe tudo para o final para que não ocorra sobrecarga. O 

professor Rogério considera que colocar um peso maior na segunda avaliação e torná-la 

substitutiva é uma opção para se evitar o acúmulo de trabalhos finais. V - Possibilidade de 
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redução no número de semanas letivas (de 18 para 16 semanas): O presidente 

apresentou ao colegiado o teor de uma proposta de redução do número de semanas letivas, 

de 18 para 16. Após discussão e considerando que em breve deve haver a revisão do PPC 

para acomodar a demanda de 10% da carga horária do curso de licenciatura em atividades 

de extensão, os presentes manifestaram-se favoráveis à proposta. O professor Rogério 

informou que, para manter os cursos de Filosofia Bacharelado/Licenciatura em 4 anos, 

talvez seja necessário incluir atividades aos sábados, uma vez que o curso é ofertado no 

período noturno e as atividades devem respeitar o turno dos estudantes. A obrigatoriedade 

da extensão, provavelmente, também demandará do Departamento de Filosofia e Métodos 

uma ampliação na oferta de programas e projetos de extensão. O professor observou 

também que a redução de semanas letivas tende a favorecer a inclusão das horas de 

extensão na grade. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 12 horas  e eu, 

Cássio Correa Benjamim, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos 

presentes. São João del-Rei, 23 de abril de 2021. 


