
ELEIÇÕES ICHF – UFF – 2021 

COORDENAÇÕES DE GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA 

CHAPA: 

Profª. Alice Bitencourt Haddad (Candidata a coordenadora do Curso de Licenciatura e 

vice-coordenadora do Curso de Bacharelado) 

Prof. Luís Felipe Bellintani Ribeiro (Candidato a coordenador do Curso de Bacharelado 

e vice-coordenador do Curso de Licenciatura) 

PLATAFORMA: 

– Continuar o trabalho da gestão anterior, baseado em dois princípios complementares e 

solidários: a inclusão social e a excelência acadêmica. Manter também a política de 

integração total entre o Bacharelado e a Licenciatura, com os dois coordenadores e o 

secretário cuidando em conjunto de ambos os cursos e com reuniões conjuntas de ambos 

os Colegiados. 

Nesse espírito de continuidade, reproduzimos abaixo a plataforma que norteou a gestão 

Tourinho-Bellintani e assumimo-la como norte para, no caso de sermos eleitos, a futura 

gestão Haddad-Bellintani: 

– Analisar o fluxo de estudantes ao longo dos anos desde o ingresso até a formatura, a 

fim de detectar os pontos de inflexão e tentar diagnosticar as causas de evasão. A partir 

deste estudo, estimular um debate amplo no âmbito dos Colegiados e Núcleos Docentes 

Estruturantes, visando à elaboração de propostas de ações que tentem minimizar o 

problema. 

– Fomentar um ambiente democrático de permanente reflexão sobre todos os meandros 

dos cursos no seio de toda a comunidade concernida (discentes, técnicos e docentes), a 

fim de municiar os Colegiados e Núcleos Docentes Estruturantes de elementos para as 

suas respectivas atuações conjuntas. 

– Criar um sítio eletrônico para as coordenações nos moldes dos sítios do Departamento 

de Filosofia e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, com informações úteis, 

tutoriais, documentos para download, divulgação de eventos etc., a fim de agilizar os 

procedimentos burocráticos, reservando, o máximo possível, o tempo e a energia das 

reuniões dos Colegiados e Núcleos Docentes Estruturantes para o debate pedagógico 

propriamente dito.  

– Adotar uma postura pró-ativa frente a outras coordenações de curso da UFF, a fim de 

divulgar aos alunos desses cursos, conforme a pertinência temática, as disciplinas 

optativas oferecidas a cada semestre pelo Curso de Filosofia, complementando, assim, o 

movimento já realizado pelo Departamento de Filosofia, no sentido de substituir o antigo 

modelo de relação com os cursos externos, baseado na oferta de disciplinas obrigatórias 

de Introdução à Filosofia para cada um desses cursos em separado, por uma nova política 

de interdisciplinaridade, baseada na transformação das optativas filosóficas em optativas 

também para esses cursos. 

– Otimizar o horário de atendimento presencial dos coordenadores, de modo a que nos 

cinco dias úteis da semana sempre haja, ao menos, um dos dois coordenadores à 

disposição dos alunos. 


