
 ATA Nº. 02, DE 14 DE MARÇO DE 2018

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE FILOSOFIA DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ

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

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

Antonio Picoli, os membros do colegiado: Prof. Cássio Correa Benjamin, Prof. José Luiz

de Oliveira, Prof. Flávio Felipe de Castro Leal e o acadêmico Igor Corrêa de Barros. ª Prof.ª

Glória Maria Ferreira Ribeiro justificou a ausência. A reunião teve início com a leitura da

pauta  e  a  pedido do presidente  do  colegiado  foram incluídos outros  3  (três)  itens.  De

imediato, passou-se à discussão e à deliberação dos itens:  Item I – Edital PIBID:  Após

discussão  do  edital  CAPES  nº07/2018  que  reinstitui  o  programa  PIBID,  o  colegiado

deliberou que o curso de Filosofia atenderá  à  chamada do edital,  comprometendo-se a

participar do projeto institucional e a elaborar o respectivo subprojeto. O colegiado decidiu

indicar nome do Prof. Fabio de Barros Silva como o coordenador de área do núcleo de

iniciação a docência, a ser formalizado nos termos do edital. Item II – Edital Residência

para Licenciatura: Após discussão do edital CAPES nº06/2018 que reinstitui o programa

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

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

O  colegiado  decidiu  indicar  nome  da  Prof.ª  Maria  José  Netto  Andrade  como  a

coordenadora de área do núcleo de residência pedagógica, a ser formalizado nos termos do

edital. Item III  –  Orçamento  para  visita  técnica  prevista  para  o  mês  de  maio:  O

presidente do colegiado informou ao Prof. José Luiz de Oliveira, responsável pela visita

técnica, prevista no plano de ensino da unidade curricular Educação e Diversidade, que os

gastos  previstos  com quilometragem e  diária  de  motorista  é  da ordem de R$ 5044,00.

Informou ao colegiado que estes gastos ultrapassam os limites de quilometragem previstos

n o orçamento do Curso de Filosofia. Diante disso o Prof. José Luiz de Oliveira solicitou

prazo até início de abril para replanejar à atividade ou cancelar. Item IV – Autorização

para alteração das inscrições de ingressantes:  O presidente do colegiado comunicou a

demanda de alguns alunos ingressantes  para aproveitamento de unidades curriculares já

cursadas. Após o exame da documentação apresentada pelos discentes Priscilla de Oliveira
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Cândido, Wendell Nascimento Silva, Mateus Henrique Passeni Vilela, Brígida Caroline de

Resende,  Natássia  Oliverto  Rosa,  Micael  Pereira  Mata,  Olívia  Trindade  Drumond  e

Fernando Henrique Silveira Camano, o coordenador recomenda a modificação da inscrição

automática da grade do 1º período e a consequente inclusão dos estudantes em unidades

curriculares dos períodos subsequentes. item V – Aula Inaugural do Curso de Filosofia:

O  Prof.  Luiz  Paulo  Rouanet,  na  condição  de  membro  do  NDE,  lembrou  a  todos  a

importância da realização de uma aula inaugural para a recepção dos alunos ingressantes e

apresentação de referenciais de formação na área de Filosofia. O Prof. Rogério Antonio

Picoli considerou relevante a colocação, mas informou que em virtude dos gastos previstos

para a visita técnica, mencionada no item IV, não haveria recursos para o pagamento de

diária aos convidados; disse que havendo redução no total de gastos previstos para a visita

técnica, o pagamento de diárias ao palestrante convidado seria viabilizado, no entanto pediu

prazo até o início de abril para apresentar uma posição definitiva sobre a realização ou não

do evento. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 16 horas e eu, Rogério

Antonio Picoli, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. São

João del-Rei, 14 de março de 2018.
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