
 ATA Nº. 02, DE 09 DE JUNHO DE 2016

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

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas, na sala 2.65
do Campus Dom Bosco, conforme convocação feita por e-mail, de 02 de junho de 2016,
reuniram-se,  sob  a  presidência  do  Prof.  Dr.  José  Luiz  de  Oliveira,  os  membros  do
colegiado:  Prof.  Fabio  de  Barros  Silva,  Prof.  Rogério  Antônio  Picoli,  Prof.  Rodrigo
Azevedo dos Santos Gouvea e o acadêmico Igor Corrêa de Barros. Prof. Cássio Corrêa
Benjamin não compareceu por motivo justificado de participação em banca de doutorado
na UFMG. A reunião teve início com a apresentação da seguinte pauta pelo coordenador:
Item I – Informações sobre o Projeto Pedagógico,  Licenciatura e Bacharelado:  Falta
acertar alguns pontos do texto adequando-o à nova resolução. Prof. Fabio disse que o Prof.
Gustavo Leal Toledo sugeriu manter o nome da Unidade Curricular Sociologia para que os
alunos  possam ser  autorizados  a  lecionar  a  unidade  curricular.  Item II  –  Semana  de
Filosofia 2016: ficou definido que a XVII Semana de Filosofia ocorrerá entre os dias 07 e
10 de novembro e que os professores devem cobrar a participação dos alunos. A Prof.ª
Shirley Dau sugeriu que a Semana de Filosofia seja estendida ao sábado para que os alunos
do Curso de Filosofia a distância possam participar. Os professores presentes sugeriram que
essa  integração  entre  os  dois  cursos  fosse  feita  por  meio  da  extensão  da  Semana  de
Filosofia para o fim de semana com uma Jornada Filosófica e o Prof.  Rogério Antônio
Picoli sugeriu que a Jornada inicie no dia 05 de novembro com exposições de professores e
apresentações culturais no dia 06 de novembro. Ficou decidido que manteríamos conversas
com a Professora Shirley Dau sobre a proposta da integração dos eventos entre os dois
cursos.  Item III – Outros assuntos:  Foi aprovado o Ad Referendum  de 28 de abril de
2016, no qual o Coordenador do Curso José Luiz de Oliveira indicou o Prof. Fabio de
Barros Silva para compor a comissão de avaliação do estágio probatório do Prof. Rodrigo
Azevedo dos Santos Gouvea. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 16 horas
e  30 minutos e eu,  José Luiz  de Oliveira,  lavrei  a  presente  ata  que,  se aprovada,  será
assinada pelos presentes. São João del-Rei, 09 de junho de 2016.


