
Ata – reunião do colegiado de Filosofia, 14 de julho de 2017, 13:30 no PTI 1 
 2 
No dia 14 julho de 2017, as 13:30 no PTI, reuniram-se os professores, alunos e Taes 3 
pertencentes ao colegiado do curso de Licenciatura em Filosofia em torno da seguinte 4 
pauta: 1) Atribuição de créditos que ainda ficaram pendentes de IPC para 2017.2, 2) 5 
Informes sobre Enade, 3) Informe sobre a plataforma E-MEC de cadastro do curso, 3) 6 
Informe sobre laboratório de ensino e pesquisa em Filosofia, de acordo com a reunião 7 
de 13 de julho com coordenadores e Taes sobre os espaços. 1) Quanto à disciplina de 8 
IPC, o professor Tito se disponibilizou a assumir uma disciplina a mais do ciclo comum, 9 
desde que seja na 4ª feira. O professor Bauer e João dividirão a disciplina antropologia 10 
filosófica e cada um ficará com 10 créditos nesse semestre, assim como o professor 11 
Gonzalo que oferecerá, além das duas de IPC, uma optativa (Tópicos em filosofia 12 
contemporânea) que na nova grade tem apenas 2 créditos. 2) Todos os alunos de 13 
2017 terão de ser inscritos no ENADE, mas não farão avaliação agora, apenas perto 14 
da finalização do curso. A procuradora institucional está ajudando a coordenação 15 
nesse processo. 3) O professor Rogério pediu a colaboração de todos os colegas com 16 
relação às informações necessárias nesse processo de cadastro e avaliação do curso, 17 
pois fará muitas vezes perguntas de dados dos docentes nesse processo. 4) A questão 18 
da falta de espaço para o Laboratório de Ensino e Pesquisa em filosofia será levada 19 
uma vez mais à Proplan e Proagi para que definam o lugar que será disponibilizado, 20 
mesmo que seja um espaço partilhado com outras licenciaturas. A questão se agrava 21 
agora que em 2018 começam os estágios e um espaço para isso se faz necessário e 22 
urgente. Eu Rogério, lavrei essa ata. Sem mais. 23 
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