
 
    

 

 

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

FILOSOFIA DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIÁS, REALIZADA NO DIA TRINTA DE 

NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE. 

 

No dia trinta de novembro de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, em atividade 

remota síncrona através da Plataforma Teams, da Microsoft (adotada como oficial para as 

atividades do IFITEG), reuniram-se para a reunião ordinária do Colegiado Ampliado do Curso de 

Bacharelado em Filosofia o professor José Reinaldo Felipe Martins Filho, coordenador do curso, os 

integrantes efetivos do Colegiado, os professores Allice Toledo Lima da Silveira, Denis Borges Diniz, 

Diogo Conceição da Silva, Eliana Borges Fleury Curado, Marcelo Gabriel de Freitas Veloso, Marcos 

Vinícius Ramos de Carvalho e Mário Correia da Silva, os representantes discentes Filipe Cezar de 

Souza Martins, Bruno Moraes Barros e João Victor Tessarollo Mota, a coordenadora pedagógica 

Sirley Alves de Sena Ricardo, a secretária geral, Emanuelle Rosa Lima, e o diretor geral, Pe. Héverton 

Rodrigues de Oliveira. Estando todos conectados, o coordenador do curso apresentou a pauta da 

reunião: 1) a aprovação da proposta de ampliação da matriz curricular do Bacharelado em Filosofia, 

elaborada e aprovada pelo NDE do curso; 2) avaliação do semestre letivo, com participação dos 

docentes e discentes; 3) apresentação do processo de mudança da diretoria geral do IFITEG, 

conduzida pelo atual diretor geral. Como primeiro item da pauta, após deliberação geral dos 

membros e apresentação das modificações operadas o Colegiado do curso de Bacharelado em 

Filosofia do IFITEG considerou APROVADA a nova matriz curricular do curso, com respectivas 

alterações no Projeto Pedagógico do Curso, como também no rol bibliográfico por disciplinas, 

conforme atual disponibilização nos mecanismos de divulgação do IFITEG. O Colegiado aprovou 

integralmente todas as mudanças apontadas pelo NDE do Curso, supressão, subdivisão e criação de 

disciplinas, revisão de ementas e objetivos gerais, revisão das bibliografias básica e complementar 

das disciplinas constantes na matriz curricular. Professores e estudantes avaliaram positivamente o 

desenvolvimento do semestre, com empenho de ambas as partes na superação das dificuldades 

que surgiram (de recursos tecnológicos, de conexão, de demais intercorrências durante as aulas), e 

com resultado satisfatório para a realidade posta. O colegiado levantou a pertinência ou não de 

manter o uso da Plataforma Teams, especialmente haja vista o alto consumo de conectividade 

demandado. Há outras plataformas no mercado que talvez possam atender de maneira mais 

específica as necessidades do IFITEG. Em último lugar, tivemos a palavra de agradecimento do 

diretor, com orientações sobre o encerramento do semestre letivo, bem como sobre o início do 

próximo ano letivo. Foi comunicado aos presentes a mudança dos titulares na direção do IFITEG, 

tanto do cargo de diretor geral, quanto diretor financeiro. Maiores desdobramentos a esse respeito 

poderão ser tratados na reunião de abertura do primeiro semestre letivo de dois mil e vinte um. 

Sobre a retomada das aulas no próximo semestre, aliás, o IFITEG seguirá a orientação das entidades 

sanitárias responsáveis, de modo que ainda não é possível realizar prospecções sobre o retorno à 

modalidade presencial ou manutenção do sistema remoto extraordinário. 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, trinta de novembro de dois mil e vinte. 

Pe. Héverton Rodrigues de Oliveira: ___________________________________________________ 

José Reinaldo Felipe Martins Filho: ____________________________________________________ 

Allice Toledo Lima da Silveira: ________________________________________________________ 

Denis Borges Diniz: ________________________________________________________________ 

Diogo Conceição da Silva: ___________________________________________________________ 

Eliana Borges Fleury Curado: _________________________________________________________ 

Marcelo Gabriel de Freitas Veloso: ____________________________________________________ 

Marcos Vinícius Ramos de Carvalho: ___________________________________________________ 

Mário Correia da Silva: ______________________________________________________________ 

Filipe Cezar de Souza Martins: ________________________________________________________ 

Bruno Moraes Barros: ______________________________________________________________ 

João Victor Tessarollo Mota: _________________________________________________________ 

Sirley Alves de Sena Ricardo: _________________________________________________________ 

Emanuelle Rosa Lima: ______________________________________________________________  


