
ATA Nº. 05, DE 30 DE AGOSTO DE 2018

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE FILOSOFIA DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às 10 horas , na sala 2.70 do1

Campus Dom Bosco, reuniram-se, sob a presidência do Prof. Rogério Antonio Picoli, os2

membros do colegiado: Prof. Cássio Correa Benjamim, Prof.ª Glória Maria Ferreira Ribeiro,3

Prof. José Luiz de Oliveira, Prof. Flávio Felipe de Castro Leal e a acadêmica Adriellen de4

Ávila Martins. A reunião teve início com a leitura da pauta: Item I – Aprovação: Ad5

Referendum (inscrição periódica, equivalências, monitoria) – Foram aprovadas as6

decisões Ad Referendum do coordenador; solicitações de discentes para inclusão e exclusão7

de unidades curriculares fora do prazo determinado, a saber; Lucas Leonardo Fagundes8

(exclusão de Ética II, Filosofia da Religião e Oficina de Filosofia II e inclusão de Lógica I,9

Filosofia Contemporânea III, Estágios I e III, Sociologia e Ensino de Filosofia, Cultura10

Escolar e Identidade Docente); Thuanny de Fátima Nascimento Santos (exclusão da Uc11

Ética II); Micael Pereira Matos (exclusão das Ucs Filosofia da Educação e Política12

Educacional Brasileira, inclusão da Uc Filosofia Contemporânea I). Aprovação de13

aproveitamento de Uc Tópicos de Filosofia Moderna: Idealismo Alemão para Uc14

Investigação Filosófica para os alunos que não cursaram Mito e Logos e Antropologia15

Filosófica e aproveitamento de unidades curriculares cursadas em outros cursos pelos16

discentes Miller Silva da Cruz e Raiane Nazaré da Cruz. Foi aprovado também, Ad17

Referendum referente a aprovação das solicitações de monitores para o 2º semestre de 2018.18

Item II – Requerimento da discente Isabela Trindade Garcez: Foi aprovado o19

requerimento apresentado pela discente Isabela Trindade Garcez, no qual solicita o direito20



de cursar as unidades curriculares que está inscrita no 2º semestre de 2018, à distância, por21

motivos de sua segurança. Item III – Remanejamento de recursos; O Prof. Rogerio22

Antonio Picoli propôs aos membros do colegiado remanejamento do recurso destinado a23

material de consumo, da coordenação do Curso de Filosofia, empenho de 2018, para24

complementar o custeio de diárias e transporte para convidados do Evento III Simpósio de25

Ética e Filosofia Política que ocorrerá em dezembro deste ano. A proposta foi aprovada por26

todos. Item IV – Oferta de unidades extemporâneas e curso livre de Introdução ao27

Grego; Foi aprovado pelos membros do colegiado o oferecimento de Ucs extemporâneas28

para os discentes que estiverem faltando apenas uma para concluir o curso. Foi decidido29

que o curso livre de Introdução ao Grego será oferecido pelo PET em parceria com30

Laboratório ARTEMIS. Item V – Outros assuntos; A discente Adriellen de Ávila Martins31

apresentou carta do Centro Acadêmico de Filosofia aos professores, onde os discentes32

solicitam o estabelecimento dos critérios de avaliação, a postagem das notas e faltas, e33

também que haja um feedback no que se refere a correção de trabalhos produzidos. Foi34

decidido que os professores disponibilizarão horários de atendimento de acordo com suas35

disponibilidades. O Prof. Rogerio Antonio Picoli Colocou que os discentes devem procurar36

os professores para ter o feedback, que questões referentes a notas são casos isolados e que37

reforçará com os professores para manterem os lançamentos atualizados. Os professores38

Glória Maria Ferreira Ribeiro e Cássio Correa Benjamim pontuaram que sempre se39

disponibilizam para dúvidas referentes a notas de avaliações e trabalhos, porém os40

discentes não os procuram. O Prof. Flávio Felipe de Castro Leal ressaltou que a41

Coordenação do Curso e o Colegiado estão abertos ao diálogo. O Prof. Rogerio Antonio42

Picoli apresentou a resolução nº 013, de 019 de abril de 2018, que regulamenta a dispensa43

de unidades curriculares nos cursos para discentes participantes da Residência Pedagógica44



e do PIBID, ressaltou que o colegiado deve criar critérios para a dispensa das Ucs Práticas45

e Estágios e nomear uma banca examinadora para avaliar as solicitações dos discentes,46

respeitando os critérios definidos pelo colegiado . Propôs considerar os relatórios e47

certificados de participação em atividades práticas. A proposta foi aprovada por todos.48

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 12 horas e eu, Rogério Antonio Picoli,49

lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. São João del-Rei, 3050

de agosto de 2018.51


