
ATA DA 01a REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017 DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO 

CURSO DE LICENCIATURA EM FILOSOFIA DA FACULDADE DE FILOSOFIA DO CENTRO   

DE   CIENCIAS   HUMANAS  E   SOCIAlS   DA   UNIVERSIDADE   FEDERAL   DO ESTADO  

DO  RIO  DE  JANEIRO,  UNIRIO.  

 

 Aos vinte e seis dias  de  setembro  de  dois  mil  e dezessete,  as  quatorze  horas,  na  sala  do 

departamento de Filosofia  do  Prédio  Pe.  Anchieta,  reuniu-se  ordinariamente  o Núcleo Docente 

Estruturante da Faculdade de Filosofia, por convocação da Coordenadora do Curso de Licenciatura em 

Filosofia profa.  Angela Donini e sob a Presidência  da mesma,  para deliberar  sobre o seguinte  item 

de pauta:  

 

- Elaboração de nova proposta de Estágio Supervisionado para integrar a reforma curricular do Curso de 

Licenciatura em Filosofia.  

 

Para elaborar tal proposta foram convocadas as pessoas que integram o NDE e a/o professor/a que atualmente são 

responsáveis pela oferta de Estágio Supervisionado, a saber, profa Marcia Tiburi e Prof Marcelo Guimarães.  

 

Durante a reunião trabalhou-se uma nova proposta no sentido de adequar as condições reais de cumprimento de 

estágio por parte de estudantes, considerando cronograma letivo da universidade e das escolas da educação básica. 

O grupo considerou estratégico ampliar o número de estágios, passando de I e II para I, II e III. Além desse 

aspecto foi proposto uma novo item de aproveitamento, considerando a experiência do PIBID. A proposta segue 

anexa à esta ATA.  

O grupo reunido também propôs: 

1-  que a Matéria de Estágio Supervisionado I seja oferecida no quinto período do curso.  

 

2- que a abordagem de questões da Licenciatura aconteça em todas as matérias oferecidas para estudantes 
do Curso de  Licenciatura em Filosofia.  
 
3- que os projetos pedagógicos das matérias lecionadas contemplem elaboração de material didático como 
parte dos trabalhos de conclusão das matérias.  
 
4- a realização de encontros sobre o ensino de filosofia.  
 

Presentes na reunião: Angela Donini; Marcia Tiburi; Marcelo Guimarães; Rosana Suarez; Valéria Wilke 

Justificou: Écio Piseta 

Ausente: Baptiste Grasset  


