
ATA Nº. 01, DE 09 DE JUNHO DE 2017

REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO
DE FILOSOFIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL

REI – UFSJ

Ao nono dia do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas, na sala 2.65
do Campus Dom Bosco, reuniram-se, sob a presidência do Prof. Dr. José Luiz de Oliveira,
os membros do Núcleo Docente Estruturante: Prof. Gustavo Leal Toledo, Prof. Paulo
Roberto Azevedo Varejão. O professor Luiz Paulo Rouanet não compareceu por motivos
pessoais e a Professora Maria José Netto Andrade por ter que acompanhar cônjuge em
consulta médica. A reunião teve início com a apresentação da seguinte pauta pelo
coordenador: Item I – Projetos Pedagógicos de Licenciatura e Bacharelado: O Prof.
José Luiz de Oliveira apresentou algumas mudanças acerca dos novos Projetos
Pedagógicos, que foram necessárias para adequar às novas resoluções; implementação da
Unidade Curricular Educação e Diversidade e Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.
Educação de Diversidade será discutido questões étnicos-raciais, gênero, deficiência e
outros. A carga horária dos estágios foram ampliadas, bem como a implementação das
práticas curriculares tipicamente para licenciatura. Informou que os Projetos Pedagógicos
não foram aprovados em 2011, devido às várias mudanças ocorridas no quadro do corpo
docente do Departamento de Filosofia e Métodos, ou seja, algumas aposentadorias e
chegada de novos professores com diferentes perfis de formação acadêmica. Destacou-se
que o discente que cursar o Bacharelado em Filosofia não precisa se munir de Unidades
Curriculares pedagógicas. Com a aprovação dos Projetos Pedagógicos os alunos que
ingressarem no curso, deverão de imediato optar por licenciatura ou bacharelado, sendo
consecutivamente composto por 40 e 15 vagas. O Professor Paulo Roberto Azevedo
Varejão salientou que a elaboração dos novos projetos foi um trabalho muito consensual e
que as mudanças são muito pertinentes. O Professor Gustavo sugeriu trocar a ordem das
unidades curriculares Lógica I e II e Ética I e II, deslocar as unidades curriculares optativas
para os últimos períodos, uma vez que elas poderão preparar os discentes para cursar o
mestrado. Sugeriu também passar a unidade curricular sociologia para o 2º período e
metafísica para o 3º.Tais sugestões serão encaminhadas ao Colegiado. Nada mais havendo
a tratar, encerrou-se a reunião às 16 horas e eu, José Luiz de Oliveira, lavrei a presente ata
que, se aprovada, será assinada pelos presentes. São João del-Rei, 09 de junho de 2017.


