
5ª Reunião de colegiado do curso de Licenciatura em Filosofia, 11 de outubro de 2018 

5ª Reunião de colegiado do curso de Licenciatura em Filosofia no ano de 2018, dia 1 
11 de outubro. No dia 11 de outubro de 2018, encontraram-se no PTI, às 17hs, os 2 
seguintes membros do colegiado de Filosofia, Johnny Octavio Obando Moran, Luciana 3 
Mello Ribeiro, Patrícia Nakayama, Gilmar José De Toni, Rogério Gimenes de Campos, 4 

Napoleão Schoeller Azevedo, em torno da pauta: 1 Assinatura da ata anterior, 2 Informe 5 
sobre processo de reconhecimento do Curso, de acordo coma a reunião com a procuradora 6 
Débora Viletti Zuck, 3 Plano de ação da coordenação (exigência MEC), 4 Atualização a 7 
respeito das disciplinas e suas equivalências entre as duas grades, necessidade de optativa 8 
complementar de 85hs (5 créditos no semestre próximo) para complementar disciplinas 9 

de turmas da grade anterior, 5 Necessidade de encontro do NDE para reconhecimento do 10 
Curso (GT reconhecimento) e 6 Estágio II agenda. Quanto ao ponto 1, todos os presentes 11 
assinaram a ata anterior, que já havia sido corrigida pelos membros do colegiado.  Quanto 12 
ao ponto 2, o coordenador atualizou os membros a respeito da reunião instrutiva com a 13 
procuradora institucional educacional Débora Viletti Zuck, acerca das necessidades de 14 

preenchimento dos cadastros docentes, seguindo as prescrições do SINAES. Informou 15 

também que no dia 15 entregará o documento definitivo para o MEC, e pede a 16 

colaboração no envio de dados ainda necessários e na entrega dos atributos docentes. As 17 
professoras Patrícia Nakayama, Idete Teles e Luciana Ribeiro estiveram também nessa 18 
reunião com a procuradora, momento em que foram expostas as necessidades do 19 
reconhecimento. Ressaltou-se a necessidade do empenho de todos nesse processo. Quanto 20 

ao ponto 3, o coordenado apresentou seu plano de ação, que foi lido pelo professor 21 
Napoleão, em seguida ficou aberto para sugestões, que foram feitas, de modo que o 22 

mesmo foi aprovado pelo colegiado, que ficou assim já com as sugestões incluídas: 23 
Plano de gestão Coordenação do curso de Filosofia 24 
20 de novembro de 2017 – 20 de novembro de 2019 25 
Conseguir um laboratório de Ensino e Pesquisa em Filosofia. Além de ser importante do ponto de vista pedagógico, 26 
nosso PPC novo estabeleceu como estrutura fundamental a existência desse espaço. 27 
Incentivar que haja uma roda de conversa, para que os estudantes tenham uma maior proximidade com o cotidiano do 28 
curso, seus objetivos, seus embates institucionais, suas parcerias, etc. 29 
Organização de todas as atas, digitalização (curso e NDE) para que fiquem disponíveis, constituindo uma história do 30 
curso. 31 
Organização de GT que estuda os parâmetros avaliativos do MEC (instrumento de avaliação SINAES) para 32 
reconhecimento do curso. 33 
Aprimorar informação e retorno da prática pedagógica dos docentes do curso. 34 
Aprimorar logística de horários de atendimento dos professores. 35 
Incentivar atendimento pedagógico e de orientação de TCC, IC e Monitoria aos alunos participantes, preferencialmente 36 
em laboratório de Ensino e Pesquisa em Filosofia. 37 
Incentivar que os eventos planejados pelo curso sejam efetivados dentro dos parâmetros acordados. 38 
Participar do Núcleo das licenciaturas e informar sobre suas decisões e sugestões. 39 
Participar do Consuni do Instituto. 40 
Participar das reuniões de coordenadores da Unila. 41 
Aprimorar logística de estágios obrigatórios. 42 
Realizar ajuste, por meio de planilha de equivalências, entre as disciplinas do 1º PPC e do PPC novo, em diálogo com 43 
departamento de normas curriculares (Dendc). 44 
Orientar os discentes para que façam planejamento de conclusão de curso, uma vez que nem sempre as disciplinas são 45 
oferecidas como reoferta. 46 
Incentivar a realização de ICs, Monitorias, trabalhos de extensão no âmbito do curso de Filosofia. 47 
Divulgar editais de interesse público nas listas emails institucionais. 48 
Encaminhar sempre que necessário os discentes para o atendimento psicológico da Universidade. 49 
Propiciar e incentivar o trabalho interdisciplinar de professores e alunos. 50 
Propiciar e incentivar seminários interdisciplinares juntamente com o centro interdisciplinar. 51 
Quanto ao ponto 4, o coordenador explicou que estudando a tabela de correspondência e 52 
equivalências entre disciplinas junto com o Dendc, verificou-se a necessidade de 53 

atualização da mesma, bem como a necessidade de oferecermos duas optativas 54 
complementares de 85hs em 2019 (5 créditos no semestre próximo) devido à carga horária 55 
que foi reduzida das 10 disciplinas que sofreram modificações da grade anterior, 56 
especialmente para os alunos que cursaram disciplinas da grade nova com menos créditos, 57 
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os quais deverão fazer Optativa Complementar I e/ou II (85hs = 5 créditos, para abater 58 

1/5, ou seja, 17hs = 1crédito, apenas para alunos que cursaram disciplinas do PPC antigo 59 
na sua versão nova, com menos créditos). O Dendc faz o levantamento e explicará em 60 
reunião específica para os alunos nessa situação. Na próxima reunião de colegiado 61 

apresentaremos a tabela nova das equivalências. Quanto ao ponto 5, o coordenador pede 62 
que o NDE, juntamente com o GT do reconhecimento, retome seus encontros, no sentido 63 
de sanar alguma lacuna que ainda seja necessária, no caso do NDE há certamente uma 64 
tarefa com relação à auto avaliação dos componentes curriculares e do curso. Quanto ao 65 
ponto 6, o coordenador dos estágios, divulgou a agenda conjunta das regências e dos 66 

estágios, para que essa informação circule, visando o bom andamento dos estágios. Sem 67 
mais. 68 
Johnny Octavio Obando Moran _____________________________ 69 
Luciana Mello Ribeiro_____________________________ 70 
Patrícia Nakayama _____________________________ 71 

Gilmar José De Toni _____________________________ 72 

Rogério Gimenes de Campos _____________________________ 73 

Napoleão Schoeller Azevedo_____________________________ 74 


