
 ATA Nº. 03, DE 04 DE AGOSTO DE 2016

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

Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas, na sala
2.65 do  Campus Dom Bosco, conforme convocação feita por  e-mail, de 01 de agosto de
2016, reuniram-se, sob a presidência do Prof. Dr. José Luiz de Oliveira, os membros do
colegiado: Prof. Fabio de Barros Silva, Prof. Cássio Correa Benjamin e o acadêmico Igor
Corrêa  de  Barros.  O  Prof.  Rodrigo  Azevedo  dos  Santos  Gouvea  não  compareceu  por
motivo justificado de participação em evento no Rio de Janeiro. A reunião teve início com
a apresentação da seguinte pauta pelo coordenador: Item I – Informações sobre o Projeto
Pedagógico, Licenciatura e Bacharelado: o Prof. Fabio de Barros Silva afirmou que falta
acertar alguns pontos. Item II – Semana de Filosofia 2016: O Prof. Fabio de Barros Silva
apresentou a programação da Semana. Está sendo estudada a possibilidade de acrescentar o
oferecimento de mais um minicurso com o Prof.  Luiz  Francisco do DECIS.  A data da
Jornada foi mantida em 05 e 06 de novembro e a Semana do curso entre os dias 07 a 10 do
mesmo mês. Item III – Aprovação Ad Referendum: Foi aprovado o Ad Referendum de 12
de julho de 2016, no qual o Coordenador do Curso José Luiz de Oliveira decidiu que a
distribuição de vagas para ingresso no Curso de Filosofia-Licenciatura admitirá o ingresso
de 40 estudantes; o curso de Bacharelado, por sua vez, admitirá o ingresso de 15 (quinze)
estudantes. A entrada anual será limitada a 55 (cinquenta e cinco) estudantes no total. Ad
Referendum de 26 de julho de 2016 aprovou a realização da I Jornada Filosófica e Cultural
e  da  XVII  Semana  de  Filosofia:  Aporias  e  Diversidade  no período  de  05/11/2016 até
10/11/2016.  Item IV – Outros Assuntos:  Foram aprovados os requerimentos dos alunos
que não fizeram inscrição periódica na 1ª e 2ª etapa.  Foi decidido entre os membros do
colegiado que a partir da presente data não será mais permitida a inscrição dos alunos que
não  cumprirem o  prazo  da  1ª  e  2ª  etapa,  podendo  se  inscrever  apenas  em Estágio  ou
Monografia. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 16 horas e 30 minutos e
eu,  José  Luiz  de  Oliveira,  lavrei  a  presente  ata  que,  se  aprovada,  será  assinada  pelos
presentes. São João del-Rei, 04 de agosto de 2016.


