
 ATA Nº. 01, DE 06 DE ABRIL DE 2017

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

Aos seis dias do mês de abril 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. 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
do aluno Andrei  Felipe  Xavier Leijoto:  Foi  aprovado o tempo de prorrogação por 2
(dois) semestres, primeiro e segundo de 2017, conforme solicitado, e ficou definido que não
será permitido que ocorra mais prorrogações para o referido aluno. Item II – Aprovação
Ad Referendum:  Foram aprovados os seguintes Ad Referendum:  de 10 de novembro de
2016, no qual o Coordenador do Curso José Luiz de Oliveira indicou o Prof. Fabio de
Barros Silva para compor a comissão de avaliação do estágio probatório do Prof. Rodrigo
Azevedo dos Santos Gouvea e de 16 de fevereiro de 2017, nos quais o coordenador decidiu
sobre  a data da  3ª  etapa de inscrições  periódicas  e as  solicitações de monitoria  para  o
primeiro semestre de 2017.  Item III – Projeto Pedagógico: O Prof. Fabio de Barros Silva
já  encaminhou  o  Projeto  Pedagógico  de  Licenciatura  aos  professores  que lecionam no
Curso de Filosofia para possíveis sugestões e o Projeto de Bacharelado está em processo de
finalização.  O Prof.  Rodrigo dos Santos Gouvea sugeriu  a troca da Unidade Curricular
Epistemologia III (72h) para Filosofia Contemporânea IV (72h), a sugestão será discutida
posteriormente.  O Prof. Fabio de Barros Silva informou que o NDE – Núcleo Docente
Estruturante  tem  função  consultiva,  por  essa  razão  apresenta  opiniões,  enquanto  o
Colegiado do Curso exerce a função de deliberação.   Item III – Outros assuntos. O Prof.
Fabio  de  Barros  sugeriu  ao  Centro  Acadêmico  de  Filosofia  que  comece  a  discutir  a
organização da Semana Acadêmica do Curso de Filosofia de 2017. O Prof. José Luiz de
Oliveira propôs que a Semana acadêmica se realize no período de 25 a 29 de setembro
deste ano. A proposta foi aceita por todos os membros do Colegiado. O Prof. Flávio Felipe
de Castro Leal prestou informações acerca da Unidade Curricular PLE – Português como
Língua  Estrangeira:  Comunicação,  história  e  cultura  brasileiras,  lecionada  por  ele  aos
alunos estrangeiros. O oferecimento da referida Unidade Curricular encontra-se inserido no
do  curso  de  Filosofia  a  pedido  do  Professor  Flávio,  porém  sob  responsabilidade  da
Assessoria para Assuntos Internacionais da UFSJ. 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, 06 de abril de 2017.


