
ATA Nº. 07 , DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE FILOSOFIA DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às 16 horas ,

na sala 2.27A do Campus Dom Bosco, reuniram-se, sob a presidência do Prof. Rogério

Antonio Picoli, os membros do colegiado: Prof. Cássio Correa Benjamim, 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 de processos de prorrogação de prazo de integralização –

Em relação ao pedido de manifestação do Colegiado quanto à prorrogação de prazo

para integralização de curso dos discentes Rachel de Resende, processo

027065/2017-78 e Moretson Rezende, 027092/2018-21, o Colegiado do Curso de

Filosofia decidiu pelo indeferimento dos pedidos. Deliberou, no entanto, por manter

aberto até a data limite de 17 de fevereiro de 2019, o diário da UC Monografia, ou

reabri-lo, se necessário, caso os discentes tenham interesse em defender a

monografia para concluírem o curso. No processo 026980/2018-27, que trata do

pedido da discente Samara Emília de Freitas Campos para prorrogação do prazo de

integralização do Curso de Filosofia por dois semestres, o Colegiado do Curso de

Filosofia decidiu pelo deferimento do pedido da discente até a data limite do

encerramento do segundo semestre letivo de 2018, prazo necessário para que a

discente integralize a carga horária do curso. Item II – Aprovação dos planos de

Ensino: Os planos de ensino das Ucs a serem ofertadas no 1º semestre letivo de 2019,

analisados quanto à conformidade com as normas da instituição, foram aprovados

por unanimidade.. Item III –Aprovação das Grades Horárias dos Cursos de

Bacharelado e Licenciatura: Foram apresentadas as grades horárias dos Cursos de

Filosofia, graus acadêmicos licenciatura e bacharelado, e ambas foram aprovadas por

unanimidade. Item IV – Outros assuntos: oferta da UC TEF Hannah Arendt,

36horas: o Prof. José Luiz de Oliveira propôs ministrar a Unidade Curricular optativa

TEF: Hannah Arendt, de 36 horas, para o bacharelado como forma de ampliar a oferta



de optativas. A proposta de inclusão da UC indicada pelo Prof. José Luiz de Oliveira na

grade horária do 1º semestre de 2019 foi aprovada por todos; definição do período

para a realização das inscrições em terceira etapa – presencial: a proposta de

oferta da Terceira etapa de inscrição periódica para o período de 25 de fevereiro a 01

de março de 2019 foi aprovada por unanimidade; discussão acerca do

planejamento das atividades na recepção dos calouros: o coordenador colocou

em pauta discussões a cerca do planejamento da recepção aos calouros e

levantamento de propostas; a discente Adriellen de Ávila Martins manifestou-se pela

participação das instâncias do curso na elaboração do cronograma da semana de

recepção aos calouros; o coordenador solicitou que fossem divulgadas aos discentes

as mudanças no curso quanto ao desmembramento do curso nos graus licenciatura e

bacharelado, solicitou ainda que informassem que, pelo segundo ano consecutivo, o

curso de Filosofia da UFSJ recebeu a avaliação 5 estrelas do Guia do Estudante;

instruções normativas com a regulamentação própria das atividades no curso:

após discussões acerca da necessidade de regulamentação das atividades nos cursos,

o Colegiado decidiu que os relatores para a construção das normas do curso, seriam:

(i) exigências da Uc Trabalho de Conclusão de Curso, Professora Glória Maria Ferreira

Ribeiro; (ii) exigências da Uc Projetos em Práticas Educacionais II, Professor Flávio

Felipe de Castro leal; (iii) exigências da Uc Estágio Supervisionado, Professor Cássio

Correa Benjamim; (iv) exigências para equivalência entre Estágio Supervisionado e

Residência Pedagógica e exigências para dispensa de Ucs em virtude de participação

no Programa PIBID, Prof. Rogério Antonio Picoli. Nada mais havendo a tratar,

encerrou-se a reunião às 17 horas e 30 minutos e eu, Rogério Antonio Picoli, lavrei a

presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. São João del-Rei, 13 de

dezembro de 2018.


