
 
    

 

 

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

FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIÁS, REALIZADA NO DIA TRINTA E UM DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE. 

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, nas dependências do Instituto de Filosofia e 

Teologia de Goiás (IFITEG), reuniu-se o Colegiado do curso de Bacharelado em Filosofia para a primeira 

reunião ordinária do ano, fazendo-se presentes todos os professores do curso, como segue: José 

Reinaldo Felipe Martins Filho, Pe. Diogo Conceição da Silva, Allice Toledo Lima da Silveira, Eliana Borges 

Fleury Curado, Deniz Borges Dinis, Ir. Marcos Vinícius Ramos de Carvalho, Marcelo Gabriel de Freitas 

Veloso, Claude Valentin René Detienne, Marcos Divino do Amaral, a coordenadora acadêmica, 

professora Sirley Alves de Sena Ricardo, a secretária geral, Emanuelle Rosa Lima e o diretor geral do 

IFITEG, Pe. Heverton Rodrigues de Oliveira. Estando todos presentes, às oito horas o coordenador do 

curso deu por iniciada a reunião de Planejamento do primeiro semestre letivo de dois mil e vinte. Antes 

de prosseguir com a pauta, o coordenador do curso apresentou a nova professora, Allice Toledo, que 

assumirá o lugar da professora Wanessa Damascendo a partir desse semestre, com o trabalho de 

nivelamento em língua portuguesa e a disciplina de Organização do Trabalho Acadêmico. Em primeiro 

lugar, tratou-se da distribuição dos professores aptos a orientar alunos no Trabalho de Conclusão de 

Curso em dois mil e vinte, definindo os professores José Reinaldo, Eliana Curado, Denis Borges, Marcos 

Vinícius e Marcelo Gabriel. Em seguida, o coordenador apresentou a necessidade de os professores 

produzirem e publicarem trabalhos em periódicos ou outros meios, sempre em atenção à manutenção 

de uma boa nota para o Bacharelado em Filosofia. Para isso, conta-se com a Illuminare - Revista de 

Filosofia e Teologia, do próprio IFITEG, e a Fragmentos de Cultura, em parceria com a PUC Goiás. Tratou-

se também das diferentes modalidades avaliativas adotadas pelos professores, abrangendo as 

principais habilidades requeridas dos acadêmicos do curso, tais como, expressão oral, escrita e 

capacidade de leitura e interpretação de textos filosóficos. Apresentou-se aos professores o panorama 

de algumas melhorias: a sala dos professores passará para o andar superior, ficando mais próxima das 

salas de alua; todos os aparelhos de data-show estão funcionando, de modo que basta trazer o próprio 

computador; pediu-se para não se retirar as mesas do lugar, por conta dos cabos e fios que estão 

organizados em seu interior. Tratou-se, além disso, do ENADE que neste ano de dois mil e vinte será 

realizado também para o Bacharelado em Filosofia, constituindo nossa primeira participação desde o 

reconhecimento do curso. Para isso, solicitou-se o empenho dos professores com os estudantes que 

realizarão a prova. O coordenador do curso também aproveitou a oportunidade para partilhar com 

todo o corpo docente a realização, em outubro de dois mil e vinte, do Congresso Nacional da Associação 

de Pesquisa e Pós-Graduação em Filosofia, que ocorrerá em Goiânia. A participação do corpo discente 

será de grande valia. A segunda parte da reunião, após os informes da coordenação, foi composta pela 

apresentação individual de cada Plano de Ensino, das disciplinas oferecidas neste primeiro semestre, 

com discussão junto ao corpo docente, sugestões de alteração e inclusão de temas e leituras. Os 

professores foram convidados a postar os Planos de Ensino até o início das aulas, no dia três de 

fevereiro. Em anexo a esta reunião, incluímos a deliberação por parte do colegiado sobre o tema que 

irá catalisar as pesquisas desenvolvidas pelo corpo docente e discente do IFITEG neste ano, junto ao 

curso de Bacharelado em Filosofia: “Implicações Filosóficas acerca da Vida”. As atividades darão 

continuidade ao que já tem sido implementado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Filosofia, 

coordenado pelo professor Marcelo Gabriel. O cronograma das atividades a serem realizadas será 



 
    

 

 

disponibilizado em breve. Não tendo nada mais a tratar, eu, José Reinaldo Felipe Martins Filho, 

coordenador do curso, dei por encerrada a reunião às doze horas e trinta minutos e lavrei a presente 

ata, a qual assino, seguido por todos os presentes, a fim de constar nos autos pertinentes, hoje, trinta 

e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte. 

 

Prof. Dr. José Reinaldo Felipe Martins Filho: ________________________________________________ 

Prof. Pe. Diogo Conceição da Silva: _______________________________________________________ 

Profa. Dra. Allice Toledo Lima da Silveira: __________________________________________________ 

Profa. Dra. Eliana Borges Fleury Curado: ___________________________________________________ 

Prof. Me. Deniz Borges Diniz: ___________________________________________________________ 

Prof. Me. Ir. Marcos Vinícius Ramos de Carvalho: ____________________________________________ 

Prof. Marcelo Gabriel de Freitas Veloso: ___________________________________________________ 

Prof. Dr. Claude Valentin René Detienne: __________________________________________________ 

Prof. Marcos Divino do Amaral: __________________________________________________________ 

Profa. Sirley Alves de Sena Ricardo: _______________________________________________________ 

Sra. Emanuelle Rosa Lima: ______________________________________________________________ 

Prof. Me. Pe. Heverton Rodrigues de Oliveira: ______________________________________________ 

 


