
 ATA Nº. 02, DE 01 DE JUNHO DE 2017

REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE FILOSOFIA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ

Ao primeiro 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  colegiado:  Prof.  Fabio  de  Barros  Silva,  Prof.  Cássio  Corrêa
Benjamim, Prof. Flávio Felipe de Castro Leal, Prof. Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea e
o acadêmico Igor Corrêa de Barros. A reunião teve início com a apresentação da seguinte
pauta  pelo  coordenador:  Item I  – Análise do Processo  de Prorrogação do prazo de
integralização  da aluna Vera  Lúcia  Wood:  Os Membros  presentes  do Colegiado  do
Curso de Filosofia decidiram, por unanimidade, que não é mais possível liberar o prazo de
integralização para a discente, uma vez que ela foi desvinculada anteriormente por ter sido
reprovada em 2 semestres  consecutivos e já tenha conseguido a reintegração em 06 de
outubro de 2015, conforme Portaria nº 559, Processo 23122006265/2015-25 e Parecer nº
66/2015 de 28/09/2015 do CONSU. A discente foi reprovada no 1º e 2º semestre de 2016
por infrequência, tendo iniciado o curso em 2009, não tendo cursado a metade da carga
horária exigida para a integralização. Isso posto, observa-se que mesmo que o Colegiado
permitisse  a  prorrogação  do  prazo  de  integralização  por  2  (dois)  semestres,  como  foi
solicitado,  ainda  não  seriam  suficientes  para  a  conclusão  do  curso.  Dessa  maneira,  o
Colegiado sugeriu que a referida discente faça o Exame Nacional do Ensino Médio para
que  possa  obter  novo  acesso  ao  curso. Item II  –  Projeto  Pedagógico:  Houve  várias
discussões acerca dos Projetos Pedagógicos da Licenciatura e do Bacharelado. Deliberou-se
que os Projetos serão apreciados pelos membros do Núcleo Docente Estruturante, para que
apresentem sugestões na reunião a ser realizada no dia 09/06/2017. O Prof. Fabio sugeriu
que as Unidades curriculares optativas devam ser decididas criteriosamente para não ter
duplicidade de autores e conteúdos. Sugeriu também que o título da Unidade Curricular
TEF: Filosofia Francesa, que irá ser ofertada no 2º semestre de 2017, seja alterado para
TEF:  Filosofia Francesa:  Positivismo de Auguste  Comte,  tal  sugestão foi  aprovada por
todos.  Ficou deliberado que os Projetos Pedagógicos  da  Licenciatura  e do Bacharelado
serão  apreciados pelos  membros do Colegiado do Curso de Filosofia em reunião a ser
realizada no dia 21/06/2017. Decidiu-se que logo após as deliberações do Colegiado os
Projetos Pedagógicos serão enviados para a Pro-Reitoria de Ensino e posteriormente para o
CONEP.  Item  III  -  Outros  assuntos.  Foi  deliberado  pelos  membros  do  colegiado  a
solicitação ao Departamento de Filosofia e Métodos de 1 (um) professor substituto para
ministrar as aulas, atualmente do professor Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea que estará
afastado para estágio Pós Doutoral  por um período de 12 meses. 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, 01 de junho de 2017.


