
 
    

 

 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE BACHARELADO 
EM FILOSOFIA DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIÁS, REALIZADA NO DIA NOVE DE 
SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

 

No dia nove de setembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze e trinta horas, em atividade 
presencial nas dependências do Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás (IFITEG), reuniram-se para 
a reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante do curso de Bacharelado em Filosofia, o 
professor José Reinaldo Felipe Martins Filho, coordenador do curso, e os docentes membros Eliana 
Borges Fleury Curado, Marcelo Gabriel de Freitas Veloso, Marcos Vinícius Ramos de Carvalho e Denis 
Borges Diniz. A reunião, se manteve fiel à pauta: a) avaliação sobre o fluxo da matriz curricular do 
Bacharelado em Filosofia; b) apresentação das perspectivas de novos estudantes para o próximo 
ano; c) apresentação da participação do curso de Filosofia na XI Jornada em Filosofia e Teologia do 
IFITEG; d) apresentação das perspectivas relacionadas à nota do ENADE; e) visita de 
recredenciamento do IFITEG pelo Inep. A reunião transcorreu normalmente, com intensa 
participação dos presentes junto aos temas da pauta. O coordenador do curso tomou a palavra e 
apresentou os principais informes quanto ao resultado da nota do ENADE conseguido pelo curso do 
IFITEG, atingindo a nota 3. Também partilhou sobre a perspectiva para o ingresso de novos 
estudantes no próximo semestre letivo, com possibilidade de recepção dos formandos do clero 
diocesano, o que impactaria positivamente sobre a manutenção do curso de Bacharelado em 
Filosofia. Em seguida, a professora Eliana Curado partilhou a construção da Jornada de Filosofia e 
Teologia que se realizará no mês de setembro próximo, realçando a participação dos estudantes e 
professores do curso de Filosofia. Por último, cada professor tomou a palavra em fala sobre a 
pertinência da atual matriz curricular, bem como de seu processo de evolução junto aos estudantes, 
garantindo uma apreensão suficiente dos conteúdos básicos em Filosofia e as habilidades 
correlativas. Nada mais havendo a tratar, eu, José Reinaldo Felipe Martins Filho, coordenador do 
curso, agradeci a presença de todos e dei por encerrada a reunião às dezessete horas, lavrando a 
presente ata, para fins documentais, a qual subscrevo, seguido pelos demais presentes. Goiânia, 
nove de setembro de dois mil e vinte e dois. 

 

José Reinaldo Felipe Martins Filho: ____________________________________________________ 

Denis Borges Diniz: ________________________________________________________________ 

Eliana Borges Fleury Curado: _________________________________________________________ 

Marcelo Gabriel de Freitas Veloso: ____________________________________________________ 

Marcos Vinícius Ramos de Carvalho: ___________________________________________________ 


