
 
    

 

 

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

INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIÁS, REALIZADA NO DIA DEZESSETE DE JUNHO DE DOIS 

MIL E VINTE E UM. 

 

No dia dezessete de junho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em atividade remota 

síncrona por meio da Plataforma Microsoft Teams, reuniram-se para a reunião ordinária do 

Colegiado do Curso de Bacharelado em Filosofia, para avaliação do semestre letivo e estimativas 

para o próximo semestre, o professor José Reinaldo Felipe Martins Filho, coordenador do curso, os 

integrantes efetivos do Colegiado, os docentes Allice Toledo Lima da Silveira, Eliana Borges Fleury 

Curado, Marcelo Gabriel de Freitas Veloso, Marcos Vinícius Ramos de Carvalho e Mário Correia da 

Silva, os representantes discentes Jhonata Leandro Lopes, João Victor Tessarollo Mota e Arlito 

Farlen Correia da Silva, a secretária geral, Emanuelle Rosa Lima e o diretor geral do IFITEG, Frei 

Edson Matias Dias. O professor Denis Borges Diniz justificou ausência. A reunião, se manteve nos 

seguintes pontos da pauta: a) a reconfiguração da Matriz Curricular; b) apresentação do Horário 

2021/2; c) a proposta de Especializações (Pós-Graduação Lato Sensu); d) a Jornada de Filosofia e 

Teologia em 2021; e) a realização de Colóquios de Pesquisa abertos à comunidade; f) a resposta do 

Sindicato dos Professores sobre a nova composição salarial; g) a constituição de equipe para a 

elaboração de um Manual de Metodologia unificado para todos os cursos do IFITEG; h) palavra 

aberta para a avaliação dos discentes; i) palavra aberta para a avaliação dos docentes. Os três 

primeiros pontos foram orientados pelo coordenador do curso, que explicou aos demais as 

alterações implementadas junto à Matriz Curricular, com vista à manutenção da viabilidade do 

curso. Algumas disciplinas deixaram de ser obrigatórias e se tornaram optativas. Outras passarão a 

constar sob a modalidade de acompanhamento. Além disso, apresentou-se aos presentes as 

propostas de curso de especialização, como pós-graduação em nível Lato Sensu com inscrição 

aberta já no segundo semestre de dois mil e vinte e um. Os três pontos seguintes foram 

apresentados pelo diretor geral do IFITEG, confirmando o interesse por se realizar a Jornada de 

Filosofia e Teologia no ano corrente, bem como ampliar os mecanismos de participação da 

comunidade em geral nas atividades dos cursos de graduação oferecidos. Também se destacou a 

necessidade de criar um Manual de Metodologia comum para os cursos de graduação e pós-

graduação do IFITEG, inclusive, com acessibilidade online ao banco de monografias e artigos 

elaborados com a finalidade de conclusão dos cursos. Passados os pontos de informação geral, a 

palavra foi franqueada aos representantes dos discentes, para que expusessem uma breve avaliação 

a respeito do semestre.  Os estudantes partilharam o anseio por maior dinamização do curso, com 

atividades externas, seminários e palestras com convidados. Também chamaram a atenção para o 

cuidado no cumprimento às medidas sanitárias nesse tempo de pandemia, como o distanciamento 

e a limpeza dos ambientes. Pediram ajuda na divulgação de uma plataforma criada pelo Diretório 

Acadêmico com a finalidade de manifestar a participação e as realizações dos estudantes. Pediram, 

enfim, que os professores sejam fiéis na devolutiva das avaliações realizadas, deixando claros os 

instrumentos e os critérios a serem utilizados na aferição das notas. Em seguida, também se 

franqueou a palavra aos demais membros do colegiado. Padre Mário Correia destacou a palestra 



 
    

 

 

organizada a respeito da Educação no Centro-Oeste. O professor José Reinaldo destacou a visita 

guiada ao Memorial do Cerrado à PUC Goiás. A professora Allice lembrou da iminente realização do 

segundo seminário de comunicações com participação dos estudantes do primeiro semestre do 

curso. Ao término da participação dos docentes, o diretor geral agradeceu o empenho de todos, 

particularmente em tempo de pandemia da covid-19 e alternância entre o ensino presencial e 

remoto. 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 quinze e trinta horas, lavrando a 

presente ata, para fins documentais, a qual subscrevo, seguido pelos demais presentes. Goiânia, 

dezessete de junho de dois mil e vinte e um. 


