
 
    

 

 

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 DEZOITO DE 
MAIO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

 

No dia dezoito de maio 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 ao ponto central atestado na convocação: a) a aprovação do plano 
de estudo de redução da matriz curricular obrigatória para a integralização do Bacharelado em 
Filosofia do IFITEG. Em vista do atual panorama financeiro do IFITEG, a mantenedora, por 
intermédio da direção geral e da direção administrativa solicitou ao NDE a reorganização da matriz 
curricular, de modo a prevenir a iminente insustentabilidade do curso. Como estratégia de ação, 
pensando na implementação da nova proposta já no segundo semestre letivo de dois mil e vinte e 
um, o coordenador do curso montou uma força tarefa com os membros do NDE, solicitando grupos 
de estudo e revisão, culminando na presente reunião. As diferentes propostas foram analisadas e 
deliberou-se, com o consentimento de todos os presentes, na seguinte realocação: a) Diminuição 
da carga horária em disciplinas eletivas do curso; b) Inserção das disciplinas do grupo 
“Interlocuções” na modalidade “eletiva”; c) designação da disciplina de Estágio Supervisionado 
como parte da carga horária prestada pela coordenação do curso. Tal estrutura permitirá a 
subsistência do curso de Bacharelado em Filosofia, acrescida de iniciativas subsidiadas pelo próprio 
curso, a serem desenvolvidas ao longo dos semestres, como oficinas, workshops, colóquios, com 
participação de docentes e discentes externos ao curso, como forma de contribuir com o processo 
formativo dos estudantes. As mudanças serão devidamente registradas junto à Secretaria Geral do 
IFITEG, bem como seus desdobramentos no Projeto Pedagógico do Curso e no que está 
disponibilizado no site do IFITEG, com vigência a partir de sua aprovação pelo Colegiado do Curso e 
do Conselho Superior do IFITEG. 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, dezoito de maio 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: ________________________________________________________________ 


