
 ATA Nº. 05, DE 17 DE AGOSTO DE 2017

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

Aos dezessete dias do mês de agosto 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. Dr. José Luiz de
Oliveira, os membros do colegiado: Prof. Cássio Corrêa Benjamim, Prof. Fabio de Barros
Silva, e o acadêmico Igor Corrêa de Barros. Foi apresentada e discutida a seguinte pauta:
Item I – Projetos Políticos Pedagógicos do Curso de Filosofia: Adaptações do perfil dos
professores e distribuição dos encargos corroboraram para o atraso do envio dos Projetos. O
Prof. Fabio fará as alterações necessárias para encaminhar os Projetos para o CONEP. Item
II 3ª Etapa de Inscrição Periódica – O coordenador apresentou os requerimentos com as
justificativas dos 3 (três) discentes que não fizeram inscrição periódica na 1ª e 2ª etapa. As
solicitações de inscrição dos discentes foram aprovadas por todos. Será reforçado com os
discentes que fiquem atentos a confirmação da inscrição automática. Item III – Relatório
de ocupação do espaço físico: O Prof. José Luiz de Oliveira apresentou ata  O Prof.
Fabio de Barros Silva propôs uma nova discussão acerca das salas destinadas ao curso de
Filosofia, o que será discutido na próxima reunião do departamento. Item IV – Semana de
Filosofia: A data da Semana de Filosofia já foi definida para 16 a 20 de outubro de 2017.
Item V -  Eleição  para  Coordenador  –  O edital  para  eleger  o  novo  coordenador  foi
publicado em na presente data, 17/08/2017, sendo a votação no dia 31/08/2017.Nada mais
havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 16 horas e eu, José Luiz de Oliveira, lavrei a
presente ata que, será aprovada,  será assinada pelos presentes.  São João del-Rei, 17 de
agosto de 2017.


