
ATA Nº. 03, DE 28 DE JUNHO DE 2018

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE FILOSOFIA DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às 16 horas e 30

minutos, na sala 2.23B do  Campus Dom Bosco, reuniram-se, sob a presidência do Prof.

Rogério Antonio Picoli, os membros do colegiado: Prof.ª Glória Maria Ferreira Ribeiro,

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

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

de Ensino/2º semestre de 2018 - A entrega dos planos de ensino foi adiada para o dia 03 de

julho de 2018. Grade Horária – A proposta de grade horária foi aprovada,  porém foram

necessárias algumas alterações: (i) a discente Adriellen Martins apresentou a demanda de

discentes do 8º período para a UC Sociologia; decidiu-se que a UC demandada, de 72 ha,

será compartilhada entre os professores Fábio de Barros Silva e Cássio Corrêa Benjamim;

(ii) em razão da inclusão da UC, foi proposta a alteração da  carga horária da  UC TEF:

Filosofia  da  Religião foi  alterada  para  36  horas.  Decisões  Ad  Referendum:  Todas  as

decisões  ad referendum do Coordenador foram aprovadas pelos membros do Colegiado,

quais sejam: I – A utilização da carga horária das atividades que forem realizadas no âmbito

do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID (Edital CAPES Nº

07/2018) como horas de prática associadas a unidades curriculares ou como horas práticas

em atividades acadêmicas, científicas e culturais e, em caso de aprovação junto à CAPES,

da proposta da UFSJ, o Colegiado definirá as unidades curriculares nas quais as horas serão

computadas e os critérios para atribuição de notas e de frequência; II – A utilização da carga

horária das atividades que forem realizadas no âmbito do Programa Residência Pedagógica

(Edital CAPES Nº 06/2018) como horas para cumprimento da Unidade Curricular Estágio

Supervisionado e,  em  caso  de  aprovação  do  subprojeto  junto  à  CAPES,  o  Colegiado

definirá os critérios para atribuição de nota na respectiva unidade curricular; III – Liberação

dos  alunos  do  Curso  de  Filosofia  para  participarem  das  atividades  da  XIX  Semana

Acadêmica do Curso de Filosofia, que ocorreu entre os dias 07 e 11 de maio de 2018; IV –

Deferimento de recurso contra desvinculação apresentado pela discente Priscila  Moraes

Ribeiro de Paula; V – Aprovação do pedido da discente Camila Machado Rosa, do Curso
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de  Filosofia  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais,  para  participar  do  Programa

Mobilidade  Estudantil/ANDIFES,  cursando  as  unidades  curriculares:  Ética  II,  Filosofia

Contemporânea  e  Lógica  I,  no  curso  de  Filosofia.  Grupos  de  Estudos  –  Foram

apresentados  pelo  coordenador  os  projetos  do  Grupo  de  Estudos  em  Epistemologia  e

Filosofia  da  Ciência  e  o  do  Grupo  de  Estudos  Kantianos,  ambos  foram aprovados.  O

coordenador  recomendou  que  os  professores   responsáveis  por  grupos  de  estudos

apresentassem os  respectivos  projetos  para,  mediante  aprovação  do  colegiado,  obter  o

reconhecimento e contabilização das horas complementares, a proposta foi aprovada por

unanimidade. Item II – Definição do período de inscrição na 3ª etapa – Foi definido pelo

colegiado do curso que o período de inscrições na terceira etapa será de 01 a 08 de agosto

de  2018.  Item  III  –  Outros:  Foi  aprovado  o  plano  de  equivalência  das  unidades

curriculares a serem cursadas pelo discente José Henrique Fonseca Franco, na Universidad

de  San  Buenaventura,  pelo  Programa  de  Intercâmbio.  Nada  mais  havendo  a  tratar,

encerrou-se a reunião às 17 horas e eu, Rogério Antonio Picoli, lavrei a presente ata que, se

aprovada, será assinada pelos presentes. São João del-Rei, 28 de junho de 2018.
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