
ATA Nº. 01, DE 14 DE MARÇO DE 2018

REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO

DE FILOSOFIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ
1

Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às 14 horas e 30 minutos,2

na sala 2.65 do Campus Dom Bosco, reuniram-se, sob a presidência do Prof. Dr. Rogério3

Antonio Picoli, os membros do Núcleo Docente Estruturante: Prof. Gustavo Leal Toledo,4

Prof. Paulo Roberto Azevedo Varejão, Prof. Luiz Paulo Rouanet e a Prof.ª Maria José Netto5

Andrade. A reunião teve início com a apresentação da pauta pelo coordenador: Item I –6

Edital PIBID: Após discussão do edital CAPES nº07/2018 que reinstitui o programa7

PIBID, o colegiado deliberou que o curso de Filosofia atenderá à chamada do edital,8

comprometendo-se a participar do projeto institucional e a elaborar o respectivo subprojeto.9

O colegiado decidiu indicar nome do Prof. Fabio de Barros Silva como o coordenador de10

área do núcleo de iniciação a docência, núcleo este a ser formalizado nos termos dos editais.11

Item II Edital Residência para Licenciatura: A Prof.ª Maria José Netto Andrade12

lembrou aos membros do NDE que o edital de residência obriga o colegiado a repensar a13

distribuição das unidades curriculares e das horas de estágio, antes da finalização do novo14

projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Filosofia. Após discussão do edital15

CAPES nº06/2018 que reinstitui o programa PIBID, o colegiado deliberou que o curso de16

Filosofia atenderá à chamada do edital, comprometendo-se a participar do projeto17

institucional e a elaborar o respectivo subprojeto. O colegiado decidiu indicar nome da18

Prof.ª Maria José Netto Andrade como a coordenadora de área do núcleo de residência19

pedagógica, núcleo este a ser formalizado nos termos do edital. Nada mais havendo a tratar,20

encerrou-se a reunião às 16 horas e eu, Rogério Antonio Picoli, lavrei a presente ata que, se21

aprovada, será assinada pelos presentes. São João del-Rei, 14 de março de 2018.22


