
INFORMES
AOS ESTUDANTES DO CURSO DE FILOSOFIA

 
1 - De acordo com a Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE Nº 
0015/20201 nosso calendário do primeiro semestre de 2020 está suspenso por tempo 
indeterminado no que se refere às atividades de graduação e pós-graduação. Apenas algumas 
atividades são permitidas conforme a própria resolução define. Não há, portanto, 
obrigatoriedade de ofertar e frequentar aulas ou de entregar exercícios nesse período.
 
2 - Alguns docentes, no intuito de manter o foco nos estudos, todavia, estão disponibilizando 
recursos no moodle, no goolge class e em outras plataformas. Se você tem interesse em 
conhecer as atividades, procure entrar em contato com os docentes das disciplinas em que 
está matriculado.
 
3 – As orientações de monografias e projetos seguem a resolução, todavia, é possível, como 
em outros semestres, realizar as respectivas bancas de monografia antes do final do semestre, 
desde que exista concordância entre orientador e orientando. A solicitação de autorização 
para a defesa deverá ser submetida ao departamento.

4 - Conforme a letra “B” do Art. 2º da resolução CEPE Nº 0015/2020 estão autorizadas a 
realizações de “bancas de defesa de trabalho de conclusão de curso, de qualificação e de 
defesa de dissertação ou tese, desde que exclusivamente de modo não presencial”. Pode-se 
usar diferentes plataformas: Skype, o Google hangout, o zoom, o office do webmail, etc.

5 - Os editais de PIBIC referentes ao período 2020/2021 sofreram alterações em seu 
calendário. O PIBIC é uma ótima oportunidade de iniciação em atividades de pesquisa.Veja o 
novo calendário do PIBIC2 e busque interação com algum docente para orientação e 
elaboração do respectivo plano de trabalho. Procure ler o edital completo para compreender 
bem as etapas e exigências do programa.
 
6 - Os projetos de extensão que podem ser continuados a distância estão trabalhando. Por 
exemplo, o projeto: A quem pertence a cidade? está produzindo uma oficina online para o 
ensino médio. Quem tiver interesse pode entrar em contato pelo email rufinoni@unb.br. Para 
os demais projetos fazer contato com os respectivos docentes coordenadores.

7 – Os estágios supervisionados nas escolas também são suspensos pela resolução CEPE Nº 
0015/2020. O Período de confinamento pode ser um bom momento para leituras de textos, 
documentos e outros assuntos referentes ao ensino de filosofia. Solicite a/ao docente de 
estágio alguma orientação sobre atividades e leituras. 

8 - As colações de grau também estão suspensas até que se autorize novamente atividades 
com aglomeração de pessoas.

Departamento de Filosofia
Chefia

1https://sei.unb.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visual
izar&id_documento=5751795&id_orgao_publicacao=0

2 http://proic.unb.br/images/Editais/2020_2021/Retificacao_dos_Editais_ProIC.pdf
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