
 
    

 

 

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

FILOSOFIA DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIÁS, REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE 

DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

 

No dia vinte e nove de janeiro de dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta minutos, em atividade 

presencial nas dependências do IFITEG, reuniram-se para a reunião ordinária do Colegiado Ampliado 

do Curso de Bacharelado em Filosofia, para início do novo semestre letivo,  o professor José Reinaldo 

Felipe Martins Filho, coordenador do curso, os integrantes efetivos do Colegiado, os professores 

Allice Toledo Lima da Silveira, Eliana Borges Fleury Curado, Marcelo Gabriel de Freitas Veloso, 

Marcos Vinícius Ramos de Carvalho e Mário Correia da Silva, a coordenadora pedagógica Sirley Alves 

de Sena Ricardo, a secretária geral, Emanuelle Rosa Lima, o diretor financeiro, Frei Flávio Pereira 

Nolêto e o diretor geral, Frei Edson Matias Dias. O professor Denis Borges Diniz justificou ausência. 

A reunião, destinada à preparação do primeiro semestre letivo de dois mil e vinte se manteve nos 

seguintes pontos: a) retomada paulatina das atividades presenciais, com atuação dos professores e 

estudantes; b) instituição do sistema de registro digital de ponto; c) encaminhamentos acadêmicos 

junto aos professores, com apresentação dos respectivos Planos de Ensino. Sobre o último ponto, 

solicitou-se aos docentes a continuidade no empenho junto à revista ILLUMINARE. Pediu-se, além 

disso, que mantenham seus currículos na Plataforma Lattes sempre atualizados. Tratou-se do direito 

dos alunos reprovados em disciplinas no semestre letivo anterior a aplicação da avaliação N3. 

Determinou-se a constituição de uma equipe para liderar a renovação dos livros da biblioteca do 

IFITEG, com incidência direta sobre a composição das bibliografias básica e secundária dos seus 

cursos de graduação. No caso do curso de Filosofia e divisão dos trabalhos será feita pelo 

coordenador do curso, com prazo para repasse à bibliotecária, que fará a cotação para aquisição 

dos novos exemplares. Além disso, ficou acordado entre os docentes que o mecanismo para 

interação oficial será o e-mail, evitando que os alunos sobrecarreguem demandas via WhatsApp. O 

professor Marcelo Veloso solicitou dos docentes um tema para o Grupo de Estudos em Filosofia 

para o ciclo dois mil e vinte e um, pelo que se acordou a importância de consultar também os 

estudantes e suas preferências. Do mais, cada professor apresentou seu Plano de Ensino para o 

semestre, colhendo contribuições dos demais. Os Planos serão postados no sistema do IFITEG, 

aprovados pela coordenação do curso e disponibilizados aos alunos já no início das atividades. 

Convidou-se, enfim, todos os presentes para participarem das celebrações de abertura do ano 

letivo, com apresentação dos calouros. 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 onze 

horas, lavrando a presente ata, para fins documentais, a qual subscrevo, seguido pelos demais 

presentes. Goiânia, vinte e nove de janeiro de dois mil e vinte e um. 


