
ATA Nº. 01, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019

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

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às 16 horas, na sala1

2.27A do Campus Dom Bosco, reuniram-se, sob a presidência do Prof. Rogério Antonio2

Picoli, os membros do colegiado: Prof. Cássio Correa Benjamim, Prof.ª Glória Maria3

Ferreira Ribeiro, Prof. José Luiz de Oliveira e a acadêmica, representante discente,4

Adriellen de Ávila Martins. A reunião teve início com a apresentação dos informes e, em5

seguida, iniciaram-se as discussões e deliberações dos itens de pauta. Item I –6

Aprovação das solicitações de monitoria para o 1º semestre de 2019 – Foram aprovadas7

todas as solicitações feitas pelos professores de acordo com a seguinte ordem de prioridade:8

Metafísica II, Ética I, Metodologia Científica e Lógica II. Os aspectos considerados para a9

definição da ordem foram: complexidade dos temas abordados, tamanho das turmas,10

histórico de reprovações e relevância do apoio dos monitores para a realização dos11

exercícios e para a assimilação do conteúdo. Item II – Aprovação da proposta de12

realização de visita técnica: Após discussões, o colegiado deliberou, por unanimidade,13

que a proposta de visita técnica dos discentes do curso será incluída no planejamento da14

unidade curricular “TEF: A Morte da Arte”, sob a responsabilidade da Prof.ª Glória Maria15

Ferreira Ribeiro. Considerando as limitações de vagas, também por unanimidade, o16

colegiado deliberou que a prioridade de inscrição dos discentes na atividade de visita17

técnica observará a seguinte ordem: primeiro, discentes inscritos da unidade curricular18

“TEF: A Morte da Arte”; segundo, discentes inscritos no Programa de Residência19

Pedagógica; terceiro, discentes inscritos nos Programas PET e PIBID; quarto, discentes20

bolsistas dos Programas de Bolsa de Extensão, Bolsa de Iniciação Científica, voluntários no21

Programa de Iniciação Científica; quinto, demais discentes do curso; e, sexto, discentes de22

outros cursos. Item III – Aprovação de pedidos de equivalências: Foram apresentados23

pelo coordenador aos membros do Colegiado de Curso, os processos com os pedidos de24

aproveitamento de unidades curriculares cursadas em outras instituições encaminhados25

pelos discentes: Rubens Ferreira, Isabela dos Santos Otaviano Silva, Olivia Trindade26

Drumond, Rodrigo César Floriano, Brígida Caroline de Resende, Micael Pereira Matos,27

Igor Nascimento Maciel, Wendell Nascimento Silva, Nina de Souza Gomes, Jéssica Inês da28



Silva Melo e Priscilla de Oliveira Cândido. O coordenador do curso esclareceu que os29

pedidos não foram analisados de imediato porque estavam aguardando a aprovação do PPC30

e a assinatura, por parte dos requerentes, do Termo de Opção por Grau Acadêmico. Os31

aproveitamentos solicitados pelos discentes foram aprovados por unanimidade pelos32

membros do Colegiado. Item IV – Proposta para a captação de recursos no Edital33

UFSJ/PROEN para a realização da XX Semana Acadêmica do Curso de Filosofia: O34

coordenador do curso apresentou a proposta, elaborada pelo Centro Acadêmico em35

colaboração com o PET, PIBID, Laboratório Ártemis e LAFIL, para a realização da XX36

Semana Acadêmica do Curso de Filosofia, cujo tema será Educação, política e cultura e37

ocorrerá no período de 13 a 17 de maio de 2019. O Prof. Rogério Antonio Picoli sugeriu38

convite à Prof.ª Maria José Netto Andrade para falar, na abertura do evento, sobre a39

trajetória do Curso de Filosofia da UFSJ. Em razão da exigência da indicação de um40

coordenador responsável, prevista no Edital de Semanas Acadêmicas da UFSJ, deliberou-se41

que o Prof. Rogério Antonio Picoli será o coordenador da XX Semana Acadêmica do42

Curso de Filosofia da UFSJ. Item V – Recepção aos Calouros: acerca da organização e da43

programação de recepção aos calouros, o coordenador do curso lembrou que no período de44

25 de fevereiro a 01 de março haverá um primeiro contato dos discentes com os seus45

professores e que, na programação da administração da universidade, a Semana de46

Recepção aos Calouros ocorrerá no período de 11 a 15 de março. No dia 11 de março, a47

coordenação apresentará informações importantes acerca das rotinas burocráticas do curso48

e acerca da relação professores, estudantes e coordenadoria; os discentes integrantes dos49

grupos de estudos, de pesquisa, dos programas e dos laboratórios farão a apresentação50

desses espaços e das oportunidades envolvidas. Nos dias 13,14 e 15 serão realizadas51

atividades organizadas pela administração da universidade e no dia 15 a Roda de Conversa52

sobre Assédio na UFSJ, coordenada pelo Centro Acadêmico de Filosofia, e a discussão53

sobre O cenário político nacional sob a coordenação do professor Cássio Benjamim. Na54

semana de recepção aos calouros será lançado o boletim informativo do curso, Cogitans, à55

cargo do PET-Filosofia, que será distribuído aos discentes e divulgado online. VI -56

Relatos para construção das instruções normativas do curso: (i) Exigências da Uc57

Trabalho de Conclusão de Curso, à cargo da Prof.ª Glória Maria Ferreira Ribeiro, a58

professora apresentou a minuta da instrução normativa. Alguns pontos foram discutidos, o59



primeiro a recomendação da relatora do cumprimento de, no mínimo, mil quatrocentos e60

quarenta (1440) horas para a inscrição na Uc Trabalho de Conclusão de Curso. O segundo61

ponto tratou da restrição de, no máximo, três discentes por orientador. O terceiro ponto62

tratou do prazo máximo para a conclusão e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso.63

Tendo em vista o caráter estendido da oferta da UC, a relatora sugeriu um prazo para defesa64

entre 4 e 8 meses. Por último, o colegiado aprovou o pedido da relatora para finalizar a65

proposta e reapresentá-la na próxima reunião ordinária; o pedido foi acatado por66

unanimidade e o colegiado decidiu retomar a análise do item na próxima reunião ordinária.67

(ii) Exigências da Uc Projetos em Práticas Educacionais II, à cargo do Prof. Flávio Felipe68

de Castro Leal: O professor não compareceu à reunião em virtude aulas programadas no69

mesmo horário da reunião. O colegiado decidiu por retomar a análise do item na próxima70

reunião ordinária. (iii) Exigências da Uc Estágio Supervisionado, à cargo do Prof. Cássio71

Corrêa Benjamim: o professor disse que analisou os modelos encaminhados a ele pela72

Coordenadoria do Curso e pediu mais tempo para elaborar uma versão do documento. O73

professor pediu também alguns esclarecimentos quanto às exigências acerca das UCs74

Estágio Curricular Supervisionado estabelecidas no Projeto Pedagógico do Curso75

Residência Pedagógica; o prof. Rogério Picoli informou que os docentes supervisores dos76

estágios serão, provavelmente, os mesmos docentes responsáveis pelas respectivas UCs de77

Estágios Curriculares; em seguida, apresentou as exigências previstas no PPC e lembrou78

que as horas de atividade no Programa Residência Pedagógica serão aproveitadas para o79

cumprimento Ucs de Estágio Curricular I e II. Após discussão, decidiu-se, por unanimidade,80

pela inclusão, no texto da instrução normativa, das seguintes recomendações: primeira, a de81

que a inscrição nas UCs Estágios ocorra após o discente ter concluído as disciplinas82

Política Educacional Brasileira e Didática, e, segunda, a de que as inscrições nas UCs83

Estágios seja concomitante com a inscrição nas duas unidades curriculares de84

acompanhamento dos estágios: Ensino Cultura Escolar e Identidade e Ensino de Filosofia85

e Gestão Escolar. (iv) Exigências para equivalência entre Estágio Supervisionado e86

Residência Pedagógica, à cargo do Prof. Rogério Antonio Picoli. Após a leitura da minuta87

da instrução, o colegiado deliberou, por unanimidade, que a dispensa das UCs estágios para88

os residentes não ocorrerá de forma automática. O pedido de dispensa deverá ser feito via89

requerimento eletrônico, seguido de apresentação dos documentos comprobatórios na90



coordenadoria do curso. A inscrição nas unidades curriculares de acompanhamento, Ensino91

Cultura Escolar e Identidade e Ensino de Filosofia e Gestão Escolar, seguirá sendo92

obrigatória, independente da opção por dispensa dos estágios. O teor da minuta da instrução93

normativa foi aprovada e a versão corrigida do texto será apresentada para votação na94

próxima reunião ordinária. (v) Exigências para dispensa de Ucs em virtude de participação95

no Programa PIBID, à cargo do Prof. Rogério Antonio Picoli: por unanimidade, o96

colegiado deliberou favoravelmente à proposta, incluída no texto da minuta, de que as97

horas do PIBID sejam aproveitadas para a dispensa das Ucs Oficina de Ensino de Filosofia98

I (72 h.a.), Oficina de Ensino de Filosofia II (72 h.a.) e Projetos em Práticas Educacionais99

I (36 h.a.). As notas das UCs para as quais for solicitada dispensa serão atribuídas pelo100

professor responsável pela UC, com base no certificado de participação e conclusão de101

atividades no Programa ou com base na análise do Relatório Parcial de Desempenho do102

Bolsista PIBID, a ser emitido pelo professor coordenador de área. VII – Análise de103

solicitações de discentes: o Coordenador do curso apresentou dois requerimentos de104

discentes. O primeiro tratava de um pedido de revisão de nota na disciplina Lógica I,105

oferecida no segundo semestre de 2018; o segundo tratava de um pedido de cancelamento106

de avaliação substitutiva da disciplina Estética, também oferecida no segundo semestre de107

2018. Quanto ao primeiro pedido, de revisão de nota em Lógica I, a discente Neide108

Aparecida Davin solicitou, via requerimento eletrônico datado de 21 de dezembro de 2018,109

a revisão de nota da Unidade Curricular Lógica I. O coordenador apresentou ao colegiado a110

justificativa da referida discente, que em seu requerimento relata o ocorrido e questiona os111

critérios do professor nos seguintes termos: “Srs. em relação a disciplina lógica I, na qual112

fiz recuperação no 2º semestre 2018, fiz avaliação substitutiva, sendo que essa prova iria113

substituir a menor nota, que no meu caso foi da primeira avaliação onde minha pontuação114

foi 0,6. A minha nota na avaliação substitutiva foi 2,6; porém, o professor desta matéria115

dividiu minha nota por dois e foi lançada 1,3 no diário. Com essa nota dividida por 2,116

minha nota final ficou em 5,1 (reprovada). Gostaria de saber se esse critério de dividir nota117

por 2 está correto? por que com a nota que eu consegui 2,6 eu seria aprovada”. Convocado118

para prestar esclarecimentos, o professor responsável pela disciplina Rodrigo Azevedo dos119

Santos Gouvea informou que o desempenho da discente foi o seguinte: Avaliação I: peso120

dois (2,0) pontos, nota da discente: zero vírgula seis (0,6) ponto; Avaliação II: peso de121



quatro (4,0) pontos, nota da discente: dois (2,0) pontos ; Avaliação III: peso de quatro122

pontos (4,0) pontos, nota da discente: um vírgula oito (1,8) ponto; Média: quatro vírgula123

dois (4,2) pontos. Nota da Avaliação Substitutiva: dois vírgula seis (2,6) pontos. Após124

esclarecimentos prestados pelo professor Rodrigo Gouvêa, o colegiado decidiu, por125

unanimidade, pela aplicação uniforme do critério de aproveitamento das notas das126

avaliações substitutivas. O critério adotado pelo professor e ratificado pelo Colegiado foi o127

de que a nota da avaliação substitutiva deve ser usada para substituir a nota de uma das três128

avaliações, respeitados os pesos previamente definidos para cada uma delas. Então,129

substituindo-se a nota da avaliação I pela nota da Avaliação substitutiva, respeitado o peso130

de dois (2,0) pontos da Avaliação I, a média final será de cinco vírgula um (5,1) pontos.131

Noutro caso, substituindo-se a nota da Avaliação III pela nota da Avaliação Substitutiva,132

respeitado o peso de quatro (4,0) pontos, a média será de cinco vírgula dois (5,2) pontos.133

Por unanimidade, o colegiado decidiu, ainda, o seguinte: primeiro, está correto o critério de134

dividir a nota da avaliação substitutiva por dois visto que o peso da Avaliação I é de dois135

(2,0) pontos; segundo, dado que a substituição da nota da avaliação III pela nota da136

Avaliação substitutiva resulta no aumento da média final da discente, de cinco vírgula um137

(5,1) pontos para cinco vírgula dois (5,2) pontos, que seja, então, lançada no diário a nota138

da Avaliação Substitutiva como nota da Avaliação III; terceiro, que o diário da disciplina139

seja reaberto para a retificação. Quanto ao segundo pedido, o de cancelamento de140

atividades avaliativas das disciplinas Estética e Filosofia Antiga I, o coordenador do Curso141

disse que próximo ao fechamento do calendário escolar em dezembro de 2018, recebeu142

solicitação encaminhada pelo Centro Acadêmico, em nome dos discentes inscritos nas143

disciplinas Estética e Filosofia Antiga I, questionando as datas das avaliações substitutivas144

agendadas pelo professor em data posterior à do encerramento das aulas fixada no145

calendário da graduação; o professor Rogério Picoli solicitou ao professor Richard Romero146

de Oliveira, responsável pelas disciplinas, a suspensão das atividades avaliativas e o147

reagendamento para o início do novo ano letivo e informou ao professor que, no início do148

ano letivo, encaminharia a questão para a decisão do Colegiado. O professor Richard149

Romeiro informou à Coordenação que, no retorno do semestre, já havia reagendado as150

avaliações substitutivas das unidades curriculares, a avaliação de Filosofia Antiga II foi151

aplicada aos discentes Amanda Maria de Paulo Silva, Ana Augusta Arantes Nunes, Ana152



Flávia Martins, Gabriel Augusto Pereira Abreu, Giovane dos Santos Ferreira, Isabela dos153

Santos Otaviano Silva, João Barreto Leite, João Vítor de Abreu Costa, Karen Eduarda da154

Silva, Micael Pereira Matos, Nathalia de Oliveira Silva, Rayssa das Gracas Magalhaes155

Fonseca, Vanderlúcio Ribeiro de Oliveira, Vitor Henrique Dupin Balbio, Vitória Rossi156

Osawa, Wendell Luis Leal, William de Souza Costa; e a avaliação de Estética aplicada aos157

discentes Marcotulio Cassio Ribeiro de Oliveira, Maria Paula Fantoni de Lima e Silva,158

Marlon Patrick de Freitas Santos, Matteo Vinicius Alves Recinella, Neide Aparecida Davin,159

Vanessa Alves Lopes. Por unanimidade, o colegiado do curso deliberou pela reabertura dos160

diários das disciplinas para a atualização das notas e reemissão das ATARFs. VIII –161

Outros Assuntos: O coordenador do curso apresentou a decisão Ad Referendum nº162

01/2019 que, em razão do período de inscrições periódicas em terceira etapa, aprovou as163

solicitações de aproveitamento de disciplinas apresentado pela discente Natássia Oliveto164

Rosa. A decisão foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a165

reunião às 17 horas e 30 minutos e eu, Rogério Antonio Picoli, lavrei a presente ata que, se166

aprovada, será assinada pelos presentes. São João del-Rei, 13 de dezembro de 2018.167


