
 
    

 

 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE BACHARELADO EM FILOSOFIA DO 

INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIÁS, REALIZADA NO DIA QUINZE DE MARÇO DE DOIS 

MIL E VINTE E DOIS. 

 

No dia quinze de março de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, em atividade remota síncrona 

por meio da Plataforma Google Meet, reuniram-se para a primeira 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, os demais docentes Eliana Borges Fleury Curado, Marcelo 

Gabriel de Freitas Veloso, Marcos Vinícius Ramos de Carvalho, Denis Borges Diniz, Mariana Andrade 

Santos e Cristiano Santos Araújo, e o diretor geral do IFITEG, Frei Edson Matias Dias. A reunião, se 

manteve nos seguintes pontos da pauta: a) deliberação e aprovação dos temas para realização dos 

Trabalho de Conclusão de Curso em dois mil e vinte e dois e designação de orientador/a; b) remissão 

das avaliações dos docentes realizadas pelos discentes; c) organização do I Congresso Nacional de 

Filosofia e Teologia do IFITEG, com o tema Educação e Política; d) realizações do Grupo de Estudos 

em Filosofia, vinculado ao Bacharelado em Filosofia do IFITEG. Tomando a palavra, o coordenador 

de curso apresentou a demanda de estudantes inscritos como concluintes, com previsão para 

defesa do Trabalho de Conclusão de Curso no segundo semestre. São, ao todo, onze estudantes. 

Houve apresentação dos temas e aprovação para acompanhamento na disciplina “TCC I”, no 

presente semestre. Após apresentação individual de cada proposta, a designação de orientadores 

permaneceu conforme a seguinte composição: com o professor Denis Borges Diniz, estará Jhonata 

Leandro Lopes; com o professor José Reinaldo Felipe Martins Filho, estarão os estudantes Eden 

Aparecida Nicolau, João Victor Tessarollo Mota e Márcio Sousa Brandão; com a professora Eliana 

Borges Fleury Curado, estarão Andrêi Baruk Silva Cunha e Avelino Francisco de Castilho Neto; com 

a professora Mariana Andrade Santos, estará Rafael Batista de Paula; com o professor Marcos 

Vinícius Ramos de Carvalho, estarão Francisco Lima de Albuquerque, Marcelo da Silva Gonçalves e 

Murilo de Souza Guimarães; com o professor Mário Correia da Silva, estará Evilásio Souza da Silva. 

O processo de orientação, supervisionado pela coordenação de curso, seguirão o Regulamento do 

Bacharelado em Filosofia do IFITEG. Aprovados os temas e orientadores, o coordenador de curso 

realçou os resultados da avaliação da Comissão Própria de Avaliação do IFITEG para o ano de dois 

mil e vinte e um. Afirmou que as remissivas individuais já foram encaminhadas aos e-mails de cada 

docente. Os professores presentes comentaram brevemente a importância do processo avaliativo. 

Dando prosseguimento à reunião, o diretor geral do IFITEG, Frei Edson Matias, apresentou a 

programação do I Congresso Nacional do IFITEG, a ser realizado em maio, em parceria com várias 

instituições do Centro-Oeste. Pediu-se a participação e o empenho dos professores, mobilizando os 

estudantes, mas também compondo mesas temáticas e apresentando suas pesquisas. Enfim, o 

professor Marcelo Gabriel de Freitas Veloso apresentou a todos os presentes a programação do 

Grupo de Pesquisas em Filosofia para este semestre, com previsão de várias atividades. Ao término 

da participação dos docentes, o diretor geral retomou a palavra e novamente agradeceu o empenho 

de todos, particularmente em tempos tão desafiadores. 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 dezesseis horas, lavrando a presente ata, para fins documentais, a qual 

subscrevo, seguido pelos demais presentes. Goiânia, quinze de março de dois mil e vinte e dois. 

 

Frei Edson Matias Dias: _____________________________________________________________ 

José Reinaldo Felipe Martins Filho: ____________________________________________________ 

Cristiano Santos Araújo: ____________________________________________________________ 

Eliana Borges Fleury Curado: _________________________________________________________ 

Denis Borges Diniz: ________________________________________________________________ 

Marcelo Gabriel de Freitas Veloso: ____________________________________________________ 

Marcos Vinícius Ramos de Carvalho: ___________________________________________________ 

Mariana Andrade Santos: ___________________________________________________________ 


