
 ATA Nº. 04, DE 29 DE JUNHO DE 2017

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

Aos vinte e nove 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. Flávio Felipe de
Castro Leal,  Prof.  Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea e o acadêmico Igor  Corrêa  de
Barros. Prof. Cássio Corrêa Benjamim justificou sua ausência na reunião para participar
como membro  de  banca  no  Programa de  Pós-Graduação  em Filosofia  da  UFMG.  Foi
apresentada e discutida a seguinte pauta: Item I – Análise de Processos de desvinculação
de discentes: A solicitação do discente André Prock Ferreira foi deferida até o 1º semestre
de 2018; Isabel de Fátima Carvalho até o 2º semestre de 2017; João Farme D’Amoed e
Vinícius Ferreira Campos tiveram suas solicitações deferidas de acordo com a necessidade
de cada um.  Item II – Solicitações de monitoria:  Foram solicitadas monitoria para as
seguintes unidades curriculares: Lógica I, Filosofia Antiga II, Filosofia Contemporânea I e
Filosofia Moderna. Considerando o grau de dificuldades dos discentes para classificação de
prioridades, o colegiado aprovou por unanimidade mantendo a respectiva ordem. Item III -
Cronograma do ENADE: O coordenador comunicou que participou da reunião convocada
pela PROEN e informou que foi repassado informações acerca do cronograma do ENADE
e que este cronograma foi enviado a todos os membros do Colegiado e do NDE. Item IV –
Eleição para Coordenador:  O colegiado decidiu que as eleições serão realizadas na 3ª
semana de agosto e que durante esse período o atual coordenador ficará como pro tempore.
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, 29
de junho de 2017.


