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

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze
horas, na sala 2.65 do Campus Dom Bosco, reuniram-se, sob a presidência do Prof. Rogério
Antonio Picoli, os membros do colegiado: Prof. José Luiz de Oliveira, Prof.ª Glória Maria
Ferreira Ribeiro, Prof. Flávio Felipe de Castro Leal e o acadêmico Igor Corrêa de Barros.
Justificou a ausência o Prof. Cássio Corrêa Benjamin, pois está participando de Congresso
em  Uberlândia.  A  reunião  teve  início  com  a  apresentação  da  seguinte  pauta  pelo
coordenador: Item I – Projetos Pedagógicos Licenciatura e Bacharelado de Filosofia: O
Prof. Rogério Antonio Picoli colocou que ainda serão necessárias algumas alterações nos
projetos antes do envio à PROEN. Apresentou o texto relativo ao item de avaliação do PPC
de Bacharelado, sendo aprovado por todos. A suspensão do envio para oferta dos Projetos
Pedagógicos Bacharelado e Licenciatura do Curso de Filosofia até que as últimas correções
sejam finalizadas foi aprovada por todos os membros presentes. Item II – Equivalências:
O  professor  Rogério  Antonio  Picoli  apresentou  as  solicitações  de  equivalências  dos
discentes  que colarão  grau em janeiro de 2018. Item III  – Aprovação de pedidos de
equivalências  e  aproveitamento:  Todas  as  solicitações  de  equivalências  apresentadas
foram aprovadas pelos presentes. O professor Rogério Antonio Picoli apresentou o pedido
de aproveitamento do discente Wellik Rodrigues de Jesus – matrícula: 170400041. Foram
aprovados  os  aproveitamentos  das  unidades  curriculares:  Educação  e  Diversidade  para
Sociologia, Ética Filosófica + Epistemologia III para História da Filosofia Contemporânea
II  e Tópicos Especiais em História em Filosofia Moderna para História da Filosofia no
Brasil I.  Com base na média do desempenho do discente o colegiado deliberou  nota 8
(oito) na unidade curricular  História da Filosofia no Brasil  I.  Item IV – Reunião com
Centro  Acadêmico  de Filosofia  sobre  espaço físico:  O Prof.  Rogério  Antonio  Picoli
apresentou a proposta do Centro Acadêmico de Filosofia em acordo com a Coordenadoria
do Curso, que sugere a troca da sala 1.84 (Centro Acadêmico do Curso de Filosofia) para
sala 2.65 (sala da coordenadoria do Curso de Filosofia). A secretaria do Curso de Filosofia
iria para a sala 2.69 (Laboratório de Lógica). O Laboratório de Lógica e Epistemologia –
LABLE iria para sala 2.36 e Laboratório de Filosofia - LAFIL para a sala 2.70. O professor
José Luiz de Oliveira considerou que o pedido se justifica, pois trata-se de uma sala maior,
que acomodará melhor as atividades dos alunos do LAFIL. A proposta será encaminhada
para  a  comissão  responsável  pela  discussão  do  espaço  físico  do  Curso  de  Filosofia,
nomeada pelo Departamento de Filosofia e Métodos.  ITEM V -  Reunião com Centro
Acadêmico  de  Filosofia  sobre  Empresa  Júnior;  O professor  Rogério  Antonio  Picoli
informou que os discentes estão interessados nas propostas da Empresa Junior e que é a
oportunidade de ter outras possibilidades e experiências e que precisarão de um professor
para coordenar. ITEM VI - Reunião com Centro Acadêmico de Filosofia sobre Semana
Acadêmica de Filosofia –   O professor Rogério Antonio Picoli apresentou as discussões
acerca da Semana de Filosofia que será realizada no ano de 2018. Apresentou a proposta de
realizar  a  Semana  de  Filosofia  em  conjunto  com  o  Simpósio  de  Ética  e  Política.  O
acadêmico Igor Corrêa de Barros apresentou documento elaborado pelos representantes do
Centro Acadêmico de Filosofia, com parecer desfavorável à realização dos dois eventos na



mesma semana. A professora Glória Maria Ferreira Ribeiro sugeriu consulta a todos os
alunos do Curso para decisão do tema da Semana Acadêmica. O professor Flávio Felipe de
Castro Leal  sugeriu uma Semana entre todas as licenciaturas.  As discussões acerca dos
eventos  continuarão.  Item  VII  –  ENADE  2017  –  O  Coordenador  do  curso  Filosofia
informou que houve uma boa participação  no ENADE e que possivelmente trará  bons
resultados. Item VIII – Planos de Ensino – Foram apresentados e aprovados os planos de
ensino das unidades curriculares que serão ofertadas no 1º semestre de 2018. Item VIII –
Outros –  Foi apresentada e aprovada a grade horária de oferta de unidades curriculares
para o 1º semestre de 2018.Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 17 horas e
eu,  Rogério  Antonio Picoli,  lavrei  a presente  ata que,  se aprovada,  será assinada pelos
presentes. São João del-Rei, 28 de novembro de 2017.


