
 ATA Nº. 03, DE 20 DE JUNHO DE 2017

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 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.  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. Foi apresentada e discutida a seguinte pauta:  Item I –
Projeto Pedagógico Licenciatura e Bacharelado do Curso de Filosofia:  O Prof. José
Luiz de Oliveira apresentou as sugestões encaminhadas pelo Prof. Gustavo Leal Toledo
membro do Núcleo Docente Estruturante:  Troca da ordem no fluxograma das unidades
curriculares Lógica I e II e Ética I e II. O Prof. Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea propôs
que a unidade curricular Lógica I, por ser introdutória e muito importante para fundamentar
conteúdos de outras unidades curriculares, pudesse por essa razão permanecer da maneira
como se  encontra  no  fluxograma apresentado  ao  colegiado.  Os  membros  do colegiado
aprovaram por unanimidade manter a ordem das Unidades curriculares. O Prof. Gustavo
Leal  Toledo  sugeriu  ainda  o  acréscimo  de  Filosofia  do  Helenismo  (estudaria
neoplatonismo, epicurismo, estoicismo e, principalmente ceticismo) e mudança completa
da ementa de Epistemologia I. Tais sugestões não foram aprovadas pelo colegiado. O Prof.
Fabio de Barros Silva manifestou que os temas propostos pelo Prof. Gustavo Leal Toledo
podem ser tratados no conteúdo de unidades curriculares que abordam a Filosofia Analítica,
bem como, no interior das unidades curriculares que tratam de Filosofia Contemporânea. O
referido professor  salientou que os temas apresentados pelo Prof.  Gustavo Leal  Toledo
podem ser  oferecidos  como unidades  curriculares  eletivas  ou  optativas.  O Prof.  Flávio
Felipe de Castro Leal  ressaltou que os professores  possuem liberdade para trabalhar  os
objetivos das unidades curriculares dentro do plano de ensino, sem necessidade de alterar a
ementa. Enfatiza o professor que dessa maneira é possível acolher algumas das sugestões
apresentadas pelo professor Gustavo Leal Toledo. O Professor Rodrigo dos Santos Gouvea
sugeriu a alteração da denominação da unidade curricular Epistemologia III para Tópicos
de  Filosofia  Analítica,  para  permitir  aos  professores  trabalharem  diferentes  temas  e
problemas da filosofia analítica. Propôs, ainda, mudar a denominação da unidade curricular
Epistemologia II para Filosofia da Ciência e sugeriu também transferir algumas unidades
curriculares  para serem ministradas em semestre  letivo de período ímpar,  otimizando a
distribuição dos seus  encargos  didáticos.  Todas  as  sugestões  do Professor  Rodrigo  dos
Santos Gouvea foram aprovadas pelos membros do colegiado. Os Projetos Pedagógicos nas
modalidades Licenciatura e Bacharelado, bem como seus anexos,  foram aprovados por
unanimidade  pelo  colegiado. Outros  assuntos:  Foi  deliberado  que  a  XVIII  Semana
Acadêmica de Filosofia ocorrerá no período de 16 a 20 de outubro de 2017. Foi aprovada a
visita técnica a ser  realizada com os alunos do curso de Filosofia,  nos dias 15 e 16 de
agosto  de  2017,  às  cidades  de  Congonhas,  Caeté  e  Brumadinho.  Deliberou-se  que  a
inscrição periódica da 3ª etapa ocorrerá no período de 07 a 18 de agosto de 2017. Nada
mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 16 horas e eu, José Luiz de Oliveira, lavrei a
presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. São João del-Rei, 20 de junho
de 2017.


