
Ata da reunião de colegiado do curso de filosofia licenciatura da UNILA, 7 de dezembro 1 
de 2017. Reuniram-se, no dia 7 de dezembro de 2017, no bloco 3, espaço 3, sala 3, as 20:30hs, 2 

nas dependências do campus PTI da UNILA, os seguintes docentes: João Barros II, Patrícia 3 

Nakayama, Rogerio Gimenes de Campos, Gilmar de Toni, Luciana Ribeiro, Tito Flores, 4 

Napoleão Schoeller Azevedo, Maria Luz Mejias Herrera, Johnny Octavio Obando Moran, : 5 

Madeleine Piana de Miranda Queiroz, os representantes discentes, Maria Vitória da Silva, 6 

Mateus Gonçalves, Vitoria Coelho, e os demais discentes Edwin Ferley, Matheus Henrique 7 

Neves, Gonzalo Toro Urrutia, Hander Henao, Lucas Machado, Riceli Juan Cardoso, Rafael 8 

Brugnaro, Kelly Steinhorst e Renata Luiza Wlodkowski, a fim de debater a seguinte pauta.1. 9 

Apresentação da professora Maria Luz Mejías, professora visitante 2. Breve avaliação 10 

dos eventos de 2017, 3. Aclaração dos eventos planejados para 2018, 4.preparação para 11 

Avaliação e reconhecimento do curso pelo MEC, 5. Elaboração de nova estratégia para 12 

Laboratório de Ensino e Pesquisa em Filosofia, 6. Informe sobre fórum das licenciaturas, 13 

7. Apresentação das disciplinas que serão ministradas em 2018, segundo semestre, para 14 
cumprimento dos créditos da turma de 2014. (1). O coordenador do curso deu boas vindas 15 

em nome de todos e apresentou a nova professora visitante, Maria Luz Mejías Herrera, que 16 

atuará junto ao curso de filosofia, ciclo comum de estudos e coordenará o estudo prévio e o 17 

planejamento de uma pós-graduação em filosofia. Professora Maria Luz agradece a acolhida. 18 

(2). Abriu-se para avaliação dos eventos do ano. Professor Rogerio fez uma avaliação positiva 19 

da Semana de Estética, justificou que o convite foi enviado para o mail de todos pelo Zimbra 20 

mais de 2 meses antes e que no site da Unila também havia informe, pois houve que dissesse 21 

que não sabia do evento até a semana dele. Quanto à semana acadêmica, os alunos avaliaram 22 

bem o evento, mas pediram que os certificados sejam enviados para os participantes, para que 23 

computem como horas de atividades complementares, essa tarefa que ficou à cargo do 24 

professor Carlos Bauer. Quanto ao Congresso Hobbes foi considerado um evento grande, o 25 

maior do ano, com muitos participantes do cone Sul, e que trouxe boa visibilidade para a 26 

Filosofia da UNILA, especialmente pela presença do ex-ministro da Educação, Renato Janine 27 

Ribeiro. O professor Octavio, tocando no tema da recepção dos calouros de 2018, salientou a 28 

necessidade de organizar uma atividade de acolhimento para os calouros. Riceli comentou da 29 

importância da hospedagem voluntaria entre os estudantes nos primeiros dias de aula e Gonzalo 30 

Toro sugeriu a formação de uma comissão de alunos para pensar os eventos do próximo ano, 31 

sugestão acatada mas sem voluntários até o momento. (3). O coordenador esclareceu o sistema 32 

de planejamento dos eventos e a necessidade de expor quais seriam, pois houve questionamento 33 

por parte de alunos e confusão de quais seriam efetivamente os eventos do ano de 2018 34 

planejados pelo curso, dentro do Instituto. Nesse sentido, se expôs a seguinte planilha da 35 

Proplan do planejamento 2018. 36 

 

Nome da Ação 
Nome do 

Responsável 
Unidade Diárias Passagens Local Datas 

18 

Congresso 
Internacional de 
Filosofia: Filosofia 
Latino Americana 

Gilmar José De 
Toni 

FIL $1,000.00 $4,000.00 
Foz do Iguaçu - PR - 
BR 

Novembro 

28 Encontro de filosofia 
Rogerio 
Gimenes de 
campos 

FIL $2,700.00 $7,000.00 

Foz do Iguaçu, Unila 
e/ou outro ponto da 
cidade, para facilitar 
acesso da comunidade 
externa também 

Novembro 

41 

I Congresso da 
Associação 
Internacional de 
Filosofia Latino 
Americana 

Patrícia 
Nakayama 

FIL $3,717.00 $4,900.00 UNILA Outubro 



46 

1º Congresso 
Internacional de 
estudos de atualização 
continentais sobre a 
República do Haiti. 

Carlos 
Francisco 
Bauer 

FIL $1,050.00 $9,000.00   

26 
Participação em 
evento científico 

João Roberto 
Barros II FIL $885.00 $1,500.00 São Leopoldo, RS Setembro 

29 

Participação em 
Evento Científico 
Internacional 

João Roberto 
Barros II FIL $700.00 $3,300.00 Barcelona - Espanha Maio 

A coordenação procurou deixar claro que os eventos propostos pelo professor João não foram 37 

contemplados por serem financiamentos individuais e que podem ser endereçados à PRPPG 38 

para nova avaliação, e que o critério usado pelo Dailaesp em seu estudo foi o de maior impacto 39 

para a comunidade ampliada da Universidade e do Instituto. Ficou explicado também que 40 

nenhum dos eventos tem garantia de receber os recursos planejados, e que se receberem terão 41 

de manter necessariamente seus títulos, sem que saiam de seu campo temático planejado, uma 42 

vez que a prestação de contas terá de ser realizada de acordo com esse mesmo registro feito 43 

pelos próprios professores junto ao Dailaesp e Proplan. Nesse sentido Rogério explicou que o 44 

título dele, que é genérico, “encontro de filosofia”, não pode, por exemplo, invadir um tema 45 

planejado pelo professor Bauer, sobre o Haiti, e vice-versa. Assim como o evento de Filosofia 46 

Latino Americana, planejado coordenadamente pelo professor Gilmar e pela professora 47 

Patrícia, não poderá sofrer concorrência por recursos oficiais com outro qualquer evento sobre 48 

o mesmo tema ou que inclua o mesmo tema. Gilmar manifesta também o desconforto em saber 49 

que há planejamento informal cruzado, que adentra sem anuência os projetos dele e da 50 

professora Patrícia, bem como a desvantagem de o curso organizar dois eventos com a mesma 51 

temática em um intervalo curto, sem planejamento para isso, o que seria um desperdício de 52 

tempo. Nesse sentido o colegiado acordou coletivamente que cada qual deverá manter seus 53 

títulos e campos temáticos postulados no planejamento descrito acima por dois motivos, o 54 

primeiro é ético, para que respeitemos o planejamento de cada um, sem invadir o que foi 55 

acordado no plano oficial, e o segundo é técnico, pois a prestação de contas à União terá que 56 

estar vinculada exatamente ao que foi previamente planejado. Ficou claro, por esses motivos, 57 

que qualquer evento fora desses parâmetros de temas e títulos não poderá receber qualquer 58 

apoio financeiro do Instituto nem apoio técnico do curso de Filosofia. (4). Prof. Rogerio 59 

salientou a importância de utilizar a bibliografia obrigatória que está no PPC do curso, bem 60 

como a do ciclo comum, por conta da avaliação do MEC que ocorrerá em 2018. A bibliografia 61 

secundaria deve ser também respeitada, mas pode ser complementada a critério do professor. 62 

(5). Nosso laboratório de ensino e pesquisa já foi solicitado há mais de 1 ano a PROAGI, mas 63 

não tivemos uma resposta positiva, ainda que já esteja também no PPC do curso. Os colegas 64 

de História Bacharelado e Licenciatura não concordaram em partilhar seus laboratórios, o que 65 

torna a situação mais complicada. Já reenviamos o pedido para Proagi sem resultados. Patrícia 66 

sugere que mandemos o pedido ao Consuni do Instituto para tentar conseguir algum avanço na 67 

obtenção desse espaço fundamental, pois teremos as disciplinas de estágios e de TCCs 68 

começando em 2018 e um laboratório se faz urgente. Octavio informa que o ILAESP receberá 69 

34 computadores e pede a coordenação do curso que faça um pedido visando a melhor 70 

estruturação do laboratório. (6) Rogério solicitou à Profa. Madeleine explanação sobre a proposta 71 
e os objetivos do Núcleo das Licenciaturas o qual ambos fazem parte. Explanou que o núcleo é 72 
uma iniciativa da PROGRAD, em conjunto com algumas docentes da área pedagógica, com caráter 73 
consultivo e propositivo, cujos objetivos são: buscar alinhamentos entre os cursos de licenciaturas 74 
através do diálogo, discutir e propor soluções de problemas de ordem comum aos cursos, organizar 75 
e reorganizar ações de ordem pedagógicas e administrativas no âmbito dos cursos ao afinar  76 
procedimentos que envolvam à construção e reformulação dos PPC’s em consonância às demandas 77 
do MEC,  previstas na Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015 a qual define Diretrizes 78 
Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de 79 



formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação 80 
continuada; propor  alinhamentos nas ementas das disciplinas da área pedagógica  a fim de otimizar 81 
recursos humanos e atender às demandas de ofertas destas disciplinas aos cursos das licenciaturas 82 
Prof. Rogerio aproveitou para informar o quanto estão trabalhando, ele, Patrícia e Octavio, para 83 

conseguir novos professores visitantes para a Filosofia junto a administração da UNILA, 84 

Progepe, Prograd, CPPD, e que a tarefa não está fácil. Antes de entrar no ponto 7, o aluno 85 

Edwin Ferley questionou porque outros professores não se valiam de estágios, os professores 86 

presentes não tiveram tempo para expor cada qual seus motivos, mas ficou claro que apenas o 87 

professor Gonzalo tem se valido desse tipo de trabalho pedagógico, de monitores com bolsa. 88 

Um dos critérios para ter monitores junto à instituição, ressaltamos, é o alto índice de 89 

reprovação na disciplina, o que de modo sumário excluiria muitos professores que aprovam 90 

com maior facilidade os discentes. Como o tema requer mais aprofundamento, sugerimos que 91 

ele seja pauta das rodas de conversa, e que talvez possamos ter mais alunos monitores, se 92 

parecer conveniente a outros professores que se animem a trabalhar com esse recurso 93 

pedagógico. (7). O coordenador apresentou as disciplinas que serão oferecidas em 2018.2, que 94 

visam a completude do oferecimento de todos os créditos aos ingressantes de 2014, também 95 

considerada como turma 1. 96 
Estágio II Teorias do 

poder 

 

História da 

Filosofia 

Contemporânea 

II 

Filosofia da 

Linguagem 

TCC II 

Informou, por fim, que em 2018.1 a disciplina TCC I ficará à cargo do professor Gilmar, assim 97 

como Estágio I com a professora Luciana, mas que em ambos os casos, os professores outros 98 

terão de ajudar orientando os Estágios e os TCCs dessa primeira turma, ou seja, que os 99 

professores das disciplinas serão seus Tutores gerais, mas que contam necessariamente com o 100 

apoio particular dos demais docentes em ambas atividades que envolvem orientadores 101 

específicos para cada aluno. Sem mais.  102 
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