
ATA Nº. 01, DE 03 DE MARÇO DE 2016

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

Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas, na sala 2.65 do
Campus Dom Bosco, conforme convocação feita por  e-mail, de 01 de março de 2016, reuniu-se,
sob a presidência do Prof. José Luiz de Oliveira, os membros do colegiado: Prof. Fabio de Barros
Silva, Prof. Rogério Antônio Picoli e o acadêmico João Pedro Andrade Campos. Prof.ª Glória Maria
Ferreira Ribeiro não compareceu, por estar afastada para desenvolver pesquisa de pós-doutorado e o
prof. Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea não pode comparecer por ter compromissos inadiáveis
no Rio de Janeiro. A reunião teve início com a apresentação da pauta pelo coordenador.  Item I –
Informações sobre o Projeto pedagógico, licenciatura e bacharelado  – Prof. Fabio de Barros
Silva expôs sobre a nova proposta da dinâmica curricular e disse que enviará aos professores e,
posteriormente convocá-los para discutiram o Projeto pedagógico. Ficou definido que o Prof. Fabio
elaborará a referida dinâmica e encaminhará aos professores para análises e sugestões.  Item II –
Semana de Filosofia 2016 – Prof. Rodrigo sugeriu, via e-mail, que a data da Semana de Filosofia
fosse alterada para a primeira semana do mês junho de 2016. Ficou definido pelos presentes que
será mantida a data marcada anteriormente. Item III – Eleição vice-coordenador – Ficou definido
que o edital da referida eleição, será publicado no mês de abril.  Item IV – Outros Assuntos – A
eleição para Membro do Núcleo Docente Estruturante será feita posteriormente. Foi apresentado e
aprovado  o  ad  referendum emitido  pelo  coordenador  do  curso,  referente  à  solicitação  de
integralização do aluno Paulo Henrique Dias Campos. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a
reunião às 17 horas e eu, José Luiz de Oliveira, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada
pelos presentes. São João del – Rei, 02 de março de 2016.


