
 
    

 

 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE BACHARELADO 
EM FILOSOFIA DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIÁS, REALIZADA NO DIA DOZE DE 
MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

 

No dia doze de março de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, em atividade remota síncrona 
através da Plataforma Teams, da Microsoft, reuniram-se para a reunião ordinária do Núcleo 
Docente Estruturante (NDE) do Curso de Bacharelado em Filosofia o professor José Reinaldo Felipe 
Martins Filho, coordenador do curso, os integrantes efetivos do NDE, os professores Eliana Borges 
Fleury Curado, Marcelo Gabriel de Freitas Veloso, Marcos Vinícius Ramos de Carvalho e Denis Borges 
Diniz, e o professor do curso, convidado como membro externo ao NDE, Mário Correia da Silva. A 
reunião manteve-se concentrada nos pontos atestados na convocação: a) a aprovação dos 
orientadores e temas para o Trabalho de Conclusão de Curso dos concluintes de dois mil e vinte e 
um; b) o interesse por parte da Direção Geral do IFITEG em consolidar novos cursos em nível de pós-
graduação; c) a divisão da matriz curricular do curso entre os professores para sugestão de novas 
referências bibliográficas a serem adquiridas pela Biblioteca do IFITEG. Como primeiro ato da 
reunião, os temas e orientadores foram aprovados e encaminhados à publicação por parte da 
Secretaria Geral, foram designadas duas orientações para o professor José Reinaldo Martins Filho, 
duas orientações para a professora Eliana Curado, uma orientação para o professor Marcos Vinícius 
Carvalho e duas orientações para o professor Mário Correia da Silva. Em seguida, o coordenador de 
curso tomou a palavra e esclareceu a respeito do estudo em desenvolvimento pela Direção Geral 
do IFITEG com vistas à implementação de novas ofertas nos diferentes níveis, extensão, graduação 
e pós-graduação, talvez até na modalidade de educação a distância, pelo que coloca-se à disposição 
dos professores para novas sugestões. Como último ponto da reunião, deliberou-se sobre a 
distribuição das disciplinas constantes na matriz curricular para o estudo da pertinência das 
bibliografias básica e complementar em vigência e a implementação de novas aquisições para a 
Biblioteca a fim de serem inscritas no Plano Pedagógico do Curso. A professora Eliana Curado ficou 
responsável pela elaboração de catálogo para as disciplinas de Lógica I e II e para a disciplina de 
Filosofia da Arte. Em seguida, o professor Mário Correia mencionou a possibilidade de que se 
considerasse a Bibliografia Sugerida, oferecida como estratégia de atualização das bibliografias na 
impossibilidade de novas aquisições, como fonte de consulta para o elenco a ser elaborado. A 
sugestão foi acolhida por todos os membros, já que inclusive foi testada nos últimos semestres 
letivos, quando da oferta das disciplinas. Fixou-se um prazo de trinta dias para o envio das propostas 
à coordenação de curso que, em seguida, reunirá todo o material e enviará à bibliotecária para 
consulta de disponibilidade no mercado editorial. No último momento da reunião, partilhou-se 
sobre a atual situação da pandemia da COVID-19, com casos em franca expansão no Estado de 
Goiás, o que obrigou o IFITEG a interromper suas atividades presenciais. Esse registro deve ser 
apontado como relevante, já que a presente reunião marca exatamente um ano desde a interrupção 
das atividades ordinárias e a mudança para o Regime Letivo Extraordinário Remoto. Passado esse 
tempo, pouco o Brasil avançou em termos de conquista da assistência sanitária, enfrentando os 
mesmos desafios hoje. 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, doze de março de dois mil e vinte e um. 

José Reinaldo Felipe Martins Filho: ____________________________________________________ 

Eliana Borges Fleury Curado: _________________________________________________________ 

Marcelo Gabriel de Freitas Veloso: ____________________________________________________ 

Marcos Vinícius Ramos de Carvalho: ___________________________________________________ 

Mário Correia da Silva: ______________________________________________________________ 

Denis Borges Diniz: ________________________________________________________________ 


