
ATA Nº. 01, DE 03 DE JUNHO DE 2015

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

Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, na sala 2.65
do  Campus Dom Bosco, conforme convocação feita por e-mail, de 29 de maio de 2015,
reuniu-se, sob a presidência do Prof. Fabio de Barros Silva, os membros do colegiado: Prof.
José Luiz de Oliveira,  Prof. Rogério Antônio Picoli,  Prof. Rodrigo Azevedo dos Santos
Gouvea, Prof.ª Glória Maria Ferreira Ribeiro e o acadêmico João Pedro Andrade Campos.
A reunião teve início com a apresentação da pauta pelo coordenador. Item I – Aprovação
dos planos de ensino – Foram aprovados todos os planos de ensino do 2º semestre de 2015.
Item II –  Disciplinas e grade horária do 2º semestre de 2015 – Foi apresentada a grade
horária aos professores e aprovada por todos. Item III – Projeto Pedagógico – foi passado e
discutido  junto  aos  professores  o  fluxograma  da  licenciatura.  Serão  40  vagas  em
licenciatura e 15 para bacharelado. O projeto pedagógico está em andamento.  Item IV –
Resoluções de normas acadêmicas  –  Estão sendo discutidas  na congregação.  Item V  –
Outros Assuntos – Aprovado o ad referendum referente a solicitação de integralização do
aluno Carlos Henrique de Souza da Silva, aprovado pelo Coordenador  pro tempore José
Luiz de Oliveira. Diante de solicitação da DICON foi votado que todos os cursos da UFSJ
continuam afins ao curso de Filosofia no que se refere à transferência interna. Foi passado
aos  professores  a  importância  de  reforçarem  com  os  alunos  a  validade  das  inscrições
periódicas. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 15 horas e 30 minutos e
eu,  Fabio  de  Barros  Silva,  lavrei  a  presente  ata  que,  se  aprovada,  será  assinada  pelos
presentes. São João del – Rei, 03 de junho de 2015.


