
Resolução FIL nº 1/2013 

Institui ordem de prioridades na Oferta 

de disciplinas pelos docentes lotados no 

Departamento de Filosofia da UnB. 

O Colegiado do Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília (FIL), na sua ... 

Reunião Ordinária, realizada no dia 20 de fevereiro de 2013, decidiu: 

Art. 1º - As disciplinas a serem ofertadas pelos docentes do FIL deverão, 

prioritariamente, atender ao fluxo de disciplinas obrigatórias de seus cursos de 

graduação (Bacharelado e Licenciatura em Filosofia).  

Art. 2º - Em segundo lugar na ordem de prioridade na oferta dos docentes do FIL 

constarão as disciplinas de serviço, a saber, Ética para o curso de Graduação em Direito 

e, sobretudo, Introdução à Filosofia. 

Art. 3º - Na confecção da proposta de oferta de disciplinas a cada semestre, a 

coordenação de graduação do FIL deverá levar em consideração os seguintes princípios 

norteadores: 

a) Evitar oferta de duas disciplinas optativas para o mesmo docente em um mesmo 

semestre; 

b) Cada docente tem o direito de não oferecer disciplinas de serviço (Introdução à 

Filosofia e Ética para o Direito) em semestres consecutivos; 

c) Evitar horários duplos ou especiais para disciplinas obrigatórias, exceto as do 

noturno, conforme necessidade do curso; 

d) Estabelecer um rodízio universal para Introdução à Filosofia; 

e) Professores DE devem oferecer pelo menos duas disciplinas no FIL (graduação e 

Programa de Pós-Graduação em Filosofia); 

f) Evitar oferta de duas Introduções à Filosofia e/ou disciplinas de serviço pelo mesmo 

professor num mesmo semestre;  

g) Todos os docentes têm o direito de oferecer qualquer disciplina; 

h) Todos os professores têm o direito de oferecer uma disciplina optativa ao ano. 

Art. 4º - Atendidas as exigências de oferta de obrigatórias e de serviço do FIL, os 

docentes poderão decidir da oferta de optativas, seja na graduação, seja na pós-

graduação, em acordo com as respectivas coordenações conjuntamente. 

Art. 5º - Para fins de cômputo da carga horária mínima dos docentes lotados no FIL 

com disciplinas de pós-graduação, será contada apenas a oferta no Programa de Pós-

Graduação em Filosofia. 

Brasília, 20 de fevereiro de 2013. 

Agnaldo Cuoco Portugal 

Chefe do Departamento de Filosofia da UnB 


