
 
    

 

 

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 DEZ DE 

JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

 

No dia dez de junho de dois mil e vinte e dois, às dezessete 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, a secretária geral do IFITEG, Emanuelle Rosa 

Lima, 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 ao ponto único da pauta: 

a) avaliação da estrutura curricular do curso e andamento do fluxo em vista do pequeno quantitativo 

de estudantes. A apresentação do quadro atual foi conduzida pelo coordenador, seguida da 

contribuição e discussão dos demais membros do NDE. Decidiu-se pela suspensão provisória da 

disciplina “Ontologia e Metafísica”, que seria oferecida no segundo semestre de dois mil e vinte e 

dois, até que se componha um maior quórum de alunos, em semestres seguintes, sem prejuízo para 

a integralização dos atuais formandos. Também se decidiu pela reunião das turmas do quarto e 

sexto semestre, em vista do próximo semestre letivo, com exceção da disciplina de “Trabalho de 

Conclusão de Curso II”. A disciplina de “Estágio Supervisionado” será cursada no próximo semestre 

letivo por todos os estudantes habilitados. Ao final da reunião, também foram partilhadas 

impressões sobre a apresentação do Plano de Desenvolvimento Institucional do IFITEG, conforme a 

reunião anterior no mesmo dia. 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, dez de junho de dois mil e vinte e dois. 

 

José Reinaldo Felipe Martins Filho: ____________________________________________________ 

Emanuelle Rosa Lima: ______________________________________________________________ 

Eliana Borges Fleury Curado: _________________________________________________________ 

Denis Borges Diniz: ________________________________________________________________ 

Marcelo Gabriel de Freitas Veloso: ____________________________________________________ 

Marcos Vinícius Ramos de Carvalho: ___________________________________________________ 


