
 ATA Nº. 06, DE 16 DE OUTUBRO DE 2017

REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE FILOSOFIA DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ

Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta minutos, na sala 2.70 do Campus Dom

Bosco, reuniram-se, sob a presidência do Prof. Dr. Rogério Antonio Picoli,  os membros do Colegiado do Curso: Glória Maria

Ribeiro Ferreira e José Luiz de Oliveira, Flávio Felipe de Castro Leal. Justificaram as ausências o Prof. Dr. Cássio Corrêa Benjamin

por estar viajando de Belo Horizonte para São João del-Rei no horário da reunião e o representante discente Sr. Igor Correa de

Barros, também em trânsito. A pauta da reunião foi lida e aprovada pelos presentes.  Item I de pauta – Aprovação dos projetos

pedagógicos dos cursos de filosofia, licenciatura e bacharelado. O prof. Rogério Picoli comunicou aos presentes que se esgotaram os

prazos para o envio, à PROEN, dos Projetos Políticos Pedagógicos dos Cursos de Bacharelado e de Licenciatura. Foi avaliada a

proposta  a  alteração  do fluxograma  aprovado  anteriormente,  alterando o  período  de  oferta  da  unidade  curricular  Sociologia,

deslocando-a do 5º período para o 1º período. A proposta de alteração foi  votada e aprovada por unanimidade pelos membros

presentes. O prof. Rogério Picoli comunicou também que foram feitas algumas das alterações solicitadas pelos professores no

conteúdo  da  unidade  curricular  Epistemologia,  contemplando  tópicos  de  Teoria  da  ciência.  Submetido  à  votação,  o  projeto

pedagógico do Curso de Filosofia Grau Bacharelado foi aprovado por unanimidade. Com relação ao Projeto Pedagógico do Curso

de Filosofia Grau Licenciatura, o prof. Rogério Picoli esclareceu que não houve modificações substanciais, mas que a alteração feita

no Projeto  do Curso de Bacharelado afetaria  o fluxograma do Curso de Licenciatura.  Informou também que tal  mudança era

decorrente da exigência  feita pelo DELAC,  no memorando informando a anuência  do departamento para  a oferta  da unidade

curricular LIBRAS, que essa unidade fosse ofertada nos cursos de filosofia apenas a partir do 4º período. A fim de atender tal

exigência, foi proposta a alteração do fluxograma aprovado anteriormente com a inversão do período de oferta da unidade curricular

Sociologia com o período de oferta da unidade curricular LIBRAS, movendo-se a primeira do 5º período para o 1º período e a

segunda do 1º período para o 5º período. A proposta de alteração no fluxograma foi votada e aprovada por unanimidade pelos

membros presentes. Ainda em relação ao Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura, o prof. Rogério Picoli informou que há

alguns detalhes relativos a como acomodar uma parte das 400 horas de formação docente exigidas para os cursos de Licenciatura,

mas que essencialmente o projeto atende às sugestões feitas pelos professores e às demais exigências legais para os cursos de

licenciatura. Ficou acordado que modificações na distribuição das horas práticas que impliquem em alterações substanciais deverão

ser reavaliadas pelo Colegiado de Curso e pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso. Colocado em votação, a proposta de

Projeto Pedagógico do Curso de Filosofia Grau Licenciatura foi aprovada por unanimidade. Item II da pauta, Outros assuntos, o

prof.  Rogério Picoli  submeteu à apreciação do Colegiado do Curso a decisão  ad referendum da Coordenadoria,  do dia 12 de

setembro de 2017, concedendo prorrogação de prazo de integralização do curso até a data de encerramento do atual período letivo,

22  de  dezembro de  2017,  em  reposta  à  solicitação  encaminhada  pelo  discente  Sr.  Geovanni  de  Morais  Gava,  por  meio  do

requerimento eletrônico nº 4429/2017. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 11 horas e eu, Rogério Antonio Picoli,

lavrei a presente ata que, se aprovada será assinada pelos presentes. São João del-Rei, 16 de outubro de 2017.

 


