
 
    

 

 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 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 quinze horas, em atividade presencial nas 

dependências do Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás (IFITEG), reuniram-se para a segunda 

reunião ordinária do Colegiado do Curso de Bacharelado em Filosofia de dois mil e vinte e dois, o 

professor José Reinaldo Felipe Martins Filho, coordenador do curso, a secretária geral do IFITEG, 

Emanuelle Rosa Lima, os demais docentes Eliana Borges Fleury Curado, Marcelo Gabriel de Freitas 

Veloso, Marcos Vinícius Ramos de Carvalho, Denis Borges Diniz, Mariana Andrade Santos, o diretor 

geral do IFITEG, Frei Edson Matias Dias, e o diretor financeiro, Frei Flávio Pereira Nolêto. A reunião, 

se manteve ao ponto único da pauta: a) apresentação do Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) proposto para o quinquênio compreendido entre dois mil e vinte e um e dois mil e vinte e 

cinco. A apresentação foi conduzida pelo diretor financeiro, Frei Flávio Nolêto, e contou com a 

contribuição dos professores José Reinaldo Martins Filho e Marcelo Gabriel de Freitas Veloso, 

sobretudo nas partes relativas ao fluxo acadêmico e às atividades de pesquisa e extensão. Em 

seguida, foram colhidas contribuições de todos os presentes conquanto à dinamização de propostas 

e iniciativas com foco à implementação do referido PDI. Todas as contribuições foram devidamente 

registradas pela secretária do IFITEG, Emanuelle Lima, e algumas tarefas foram distribuídas, com 

foco para os variados núcleos temáticos que englobam a vida acadêmica e a contribuição social do 

IFITEG. Ao término da participação dos docentes, o diretor geral retomou a palavra e novamente 

agradeceu o empenho de todos, particularmente em tempos tão desafiadores. Também aproveitou 

a circunstância para partilhar o plano de ações de saneamento em vista da visita de 

recredenciamento por parte do Ministério da Educação do Brasil, reforçando a importância de todos 

colaborarem e comparecerem às reuniões vindouras, quando convocados. 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. 

 

Frei Edson Matias Dias: _____________________________________________________________ 

José Reinaldo Felipe Martins Filho: ____________________________________________________ 

Frei Flávio Pereira Nolêto: ___________________________________________________________ 

Emanuelle Rosa Lima: ______________________________________________________________ 

Eliana Borges Fleury Curado: _________________________________________________________ 

Denis Borges Diniz: ________________________________________________________________ 



 
    

 

 

Marcelo Gabriel de Freitas Veloso: ____________________________________________________ 

Marcos Vinícius Ramos de Carvalho: ___________________________________________________ 

Mariana Andrade Santos: ___________________________________________________________ 


