
ATA DA SEGUNDA REUNIA DOS PROFESSORES DE FILOSOFIA

No dia 14 de abril de 2014, no PT!, no bloco 06, no espaço 04, sala 01, os professores Dr.

Gilmar José De Toni, Dr. Tito Alencar Flores, Dr. Johnny Octavio Obando Moran e Dra. Luciana de

Meio Ribeiro, decidiram unanimemente que a comissão para implantação do curso de Licenciatura

em Filosofia será composta pelos seguintes professores: Gilmar José De Toni, Tito Aiencar Flores,
Octavio Obando e Luciana de Melo Ribeiro. Também foi decidido por unanimidade que o

representante dessa comissão será o professor Gilmar José De Toni.

Dr. Gilmar José De Toni

Dr. Tito Alencar Flor

Dr. Johnny Octavio Obando Moran

Dra. Luciana de Melo Ribeiro

Foz do Iguaçu, 14 de abril de 2014
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,
INSTITUTO LATINO AMERICANO DE ECONOMIA, SOCIEDADE E POLITICA

Memo. 01/2014 - ILAESP/FILOSOFIA

Foz do Iguaçu, 26 de junho de 2014.

De: Representante Docentes Filosofia

Para: Departamento Administração de Pessoal - DAP

Assunto: Solicitação de nomeação de aprovados em concurso

1. Com a recente realização dos concursos para a área de Filosofia, e considerando a

urgência na contratação pâra suprir as necessidades acadêmicas do semestre próximo, solicitamos a

nomeação urgente dos aprovados, com a publicação em Diário Oficial, conforme relação abaixo.

• Rogério Gimenes de Campos -Inscrição: 140517182233809 - FILOSOFIAANTIGA

• Napoleão Schoeller de Azevedo Júnior - Inscrição: 140526104749693- FILOSOFIA

MEDIEVAL

2. Ressaltamos que em razão da inexistência formal de Coordenação do Curso de

Filosofia, o encaminhamento está sendo realizado pelo representante do grupo de professores de

Filosofia da Unila.

Att.

Gilmar José de Toni

Professor- Siape 01523165



ATA DE REUNIÃO ENTRE A PROGRAD E COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO CO DE

FILOSOFIA

Aos vt e oito dias do mês de agosto de dois mil e quatorze reuniu-se os membros da codisão de

imnlia!cão do curso de Filosofia com a assessora da Reitoria Elaine Lima e o Técnico em

Assú4 Educacionais Michael Jackson da Silva Lira. Na ocasião, foram tratados assuntos

refe4 ao Projeto Político Pedagógico do referido curso, bem como os Pareceres Técnicos

emit respeito. Sobre a formação técnica, os professores argumentaram sobre a impossibilidade
de aitmento das mesmas e a assessoria da Reitoria, entendendo o argumento, acatou a sugestão.
Os esores tomaram por base os PPCs já aprovados pela CONSUEN e elaborarão o item

Integração ensino, pesquisa e extensão. Em conversa, foram acordadas as situações que seguem: 1 -

Ficou acordado retirar do PPC todas as citações, diretas e indiretas, que não estiverem nas normas

da ABNT. 2-Tirar na página treze os autores apresentados entre parênteses. 3-No título Perfil do

curso, foi adicionado o documento PDI da UNILA no lugar de "documentos da UNILA". 4-No

titulo "Justificativa", acatou-se a sugestão do item dez do Parecer. 5- A respeito do itei+bbre a

Justificativa do curso, foi retirado o último parágrafo, o qual continha os objetivos daUN4 uma

vez que a universidade já havia sido apresentada em momento anterior. 6- Sobre os "jtivos

gerais", acataram a sugestão, entretanto foi retirado o trecho que trata do comprometimento dos

probemas latino-americanos. 7-Sobre o item "a) A pratica profissional", foi acatada a suestão no

exceção do último paragrafo, já retirado na ocasião. 8- No item "e) Relação entreteoria e

práticá',) .foi acatada a sugestão da transiocação do parágrafo destacado no Parecer e retiradbs os

parágs sugeridos pelos professores. 9-Em relação ao item dezoito do Parecer, acordou-se retirar

o tr sobre a formação do curso para pesquisador, substituindo por "desenvolverá habilidades

paraíuisa". 10-Sobre o item vinte do Pareõer, foi adequado para dois perfis em vez de três. 11 -

Foi atd a sugestão do item vinte e um. 12-Acordou-se translocar o texto do título 8 do PPC para o

iníció do título 2.3. 13-Em relação ao tftulo "Estrutura curricular", acordou-se modalizar as

afirmações que falam sobre diferenças entre o curso de Filosofia da UNILA e outros cursos de

Filosofia, alterando para aspectos fundamentais, bem como retirar o terceiro, quarto e quinto
parágrafo. 14- Concordaram com a sugestão do item vinte e quatro do Parecer. 15-Sobre o título

"Ciclo Comum de Estudos", o Técnico em Assuntos Educacionais Fernando se comprol eteu em

adequar as ementas do Ciclo Comum de Estudos às Resoluções CONSUN 9/2013 e C1SUEN

6/2014. Comprometeu-se também em adequar a disciplina de LIBRAS. 16-Sobre as di1splinas
optativas, foi mantidas as que se denominavam de Bloco A. Em relação ao Bloco Bt,éIe foi

eliminadp dando possibilidade de que o colegiado e o NDE aprovem a criação de novas

diseipliÏis. 17-Sobre o item vinte e sete, subitem b do Parecer, acordou-se substituir o termo

"disjias optativas" por "disciplinas livres", e retirar a questão da mobilidade, dó último

parE iài1'o do item 9.4 no PPC. 18- Foi construído o 9.5 que abordando estágios, trabalho de

con de curso e atividades acadêmicas complementares. 19-Se comprometeram a criar as

legea representação gráfica. 20-Os professores afirmaram que houve uma desconfiguração da

tabeAtividades Acadêmicas Complementares, e se comprometeram em substituI-la por outra

que ente os documentos comprobatórios. 21 -Ficou decidido que as atividades complementares
terão 240 horas/aula. 22-Acatou-se a sugestão do item trinta, subitem d, do Parecer. 23- Foi retirada,
na tabela de atividades complementares, a indicação de estágios no exterior. 24-Sobre o título doze

do PPC, acordou-se retirar o trecho que trata de eventos temáticos e seminários interdisciplinares,
adicionando um novo texto que faz referência ao cumprimento da legislação. Foram retirados,
também, trechos que faziam referência a atividades extraescolares. 25-No mesmo tftu1, foram

retirados os parágrafos que faziam referência à avaliação. 26-Acordou-se a retirada do árafo

"De posse do diagnóstico inicial {...]". 27-Adicionou-se um texto descrevendo sobre o procso de

recuperação da aprendizagem, que ocorrerá de maneira contínua, e seguira as ndhis da

universidade. 28-Foi retirado o terceiro paragrafo do título "Estágio curricular supervisohado",
bemdío parte do terceiro parágrafo, adicionado que elas serão articuladas com as cargas horárias

práti! Ias disciplinas. Além disso, foram suprimidos alguns trechos, em acordo com os

I.



profpes, como exemplo, o que trata sobre os locais onde os estagios serao realizados, plano de

atuairofissional e o quadro das fases de estágio. 29-Ficou acordado a inserção de textos de

PPCs j! aprovados pela CONSUEN que descrevem os objetivos do estágio supervisionado,
seguindo as devidas adequações ao PPC de filosofia. 30-Foi aceita a sugestão sobre a retirada dos

parágrafos "Em todas as disciplinas [...]"; "Tomando-se sinteticamente [...]"; o último trecho só

parágrafo "Por meio do desenvolvimento [...]"; item c do parágrafo "Considerando que o TCC

[...]". 31- Ficou defmido que a modalidade do TCC será a de artigo ou monografia. 32- Vi ç citar

a menção a futuro regulamento do curso nos itens sobre atividades complementares e es1i. 33 -

Foi retirado o título "17- Avaliação do ensino-aprendizagem". 34-Ajustarão a Matriz ÇTiicular
para aparecer a última coluna, a qual não aparecia na última versão apresentada. 35-istágio
curricular obrigatório terá um mínimo de 480 horas/aula, as atividades complementares uri mínimo

de 44O Joras/aula, as práticas um mínimo de 480 horas/aula e a carga horária total do curso

cumi3i4 o mínimo exigido pelo MEC, que será de 3360 horas/aula, correspondentea 2800

horaiógio. 35- Será revista toda a Matriz Curricular, e farão um esforço para que as disciplinas

apresidas na Matriz e nas ementas sejam as mesmas e, se houver algum excesso de disciplinas
nas »tas, estas poderão ser retiradas do PPC pela PROGRAD. 36-As bibliografias serão

limi a três para básicas e cinco para complementares. 37-Será retirado o texto do título

deze e inserido um texto já existente do PPC de Letras, com as devidas adaptações. O mesmo

aconice'u com o texto referente à infraestrutura, cujo novo texto foi retirado do PPC de História,
com as devidas adequações. 38- No item que menciona os objetivos do curso e mescla com trechos

do PDI foram retirados. 39-Foi retirado o parágrafo "O curso está orientado [...]", no título Perfil

do curso. 40-Farão um parágrafo apresentativo dos blocos após a redefiniço da Matriz Curricular.

41 -Foi adaptado e inserido o texto sobre educação ambiental, educação Etnico -racial piiltura
afro-brasileira e africana. 50- Será apontadas as aulas práticas nos componentes curiiiares,
inclusive nas ementas. Sem mais, eu, Michael Jackson da Silva Lira, finalizo esta atas. j'e vai

ssiñadâpor mim e os demais presentes.

•1 t



ATA DE FORMAÇÃO DO NDE DO CURSO DE FILOSOFIA DA UNILA

Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, nós, professores da

Comissão de implantação do Curso de Filosofia, Gilmar José De Toni, Tito Alencar

Flores, Jonnhy Octavio Obando Moran e Luciana Mello Ribeiro, nos reunimos em

caráter extraordinário, as 18h40 na Unila Centro, na sala 03, para definir a composição

do NDE - NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE do Curso para os próximos três

(03) anos. A Comissão definiu como membros efetivos do NDE, os professores acima

citados, além dos Professores Rogério Gimenes de Campos e Napoleão Schoeller de

Azevedo Junior. A Comissão decidiu escolher os professores Tito Alencar Flores,

Jonnhy Octavio Obando Moran e Luciana Mello Ribeiro como presidente, vice

presidente e secretária respectivamente. Eu, presidente da Comissão de Implantação do

Curso de Filosofia lavrei a presente ata.

Gilmar José De To

JThy Octavio Oljando Moran

Luciana Mello Ribeiro

Foz do Iguaçu.



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE FILOSOFIA

PARA ESCOLHA DE COORDENADOR E VICE-COORDENADOR

Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, nós, professores da

Comissão de implantação do Curso de Filosofia, Gilmar José De Toni, Tito Alencar

Flores, Jonnhy Octavio Obando Moran e Luciana Mello Ribeiro, nos reunimos em

caráter extraordinário, as 19h40, na Unila Centro, na sala 03, para eleger a Coordenação

do Curso para o primeiro mandato. A Comissão elegeu como Coordenador do Curso de

Filosofia o professor Gilmar José De Toni e como Vice-Coordenador o professor

Rogério Gimenes de Campos. Eu, presidente da Comissão de Implantação do Curso de

Filosofia lavrei a presente ata.

,
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Gilmar Jose De Toni

ncr

Jonnk Octavio Ob

Luciana Mello Ribeiro

Moran

Foz do Iguaçu.
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ATA DA TURMA DE I9LOSOFIA/UNILA

Ao nono dia do mês de Setembro de dois mil e quinze, as vinte horas e vinte dois minutos da noite, na sala de

filosofia do segundo semestre de dois mil e quinze, localizada no parque tecnológico de Itaipu destinado a sigla de

PTl, no município de Foz do lguaçu/PR, reuniram-se a primeira Reunião Geral Extraordinária, para a escolha de

representantes para o colegiado do curso refiro em ata, sendo escolhido 6 acadêmicos, sendo dois; representante e

vice e o restante como suplentes; a acadêmica Carla Vareta com o acadêmico Vinicius de Souza, iniciaram a reunião

trazendo ao conhecimento geral da turma, sobre a importância e a escolha emergencial dos representantes, pois já

nas próximas semanas já teria uma reunião e precisaríamos já ter os representante para participarem, os mesmos

pediram para quem quisesse participar como representante lançasse os nomes para a votação, mais os acadêmicos

em consenso sugeriam o nome do Vinicius de Souza, para representante e vice ficaria Gonzalo Ignacio Toro Urrutia,

como suplentes ficaram Bruna Natasha Rial Rosa, Carla Vareta, Sebastian Hipolito Cuevas Tobar e Riceli Juan

Bassi. Sendo lembrando pelo Representante Vinicius de Souza, que todas as pautas serão decididas por todos,

sendo sempre registrada em ata, para o bom andamento do curso, fixando que as decisões serão sempre coletivas.

Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião para que fosse lavrada esta ata, no livro próprio, redigida e

lavrada pelo acadêmico Wagner Grizorti, a qual, depois de lida, e assinada por todos os presentes, dando encerrada


