
Olá, prezados alunos ingressantes em 2017-1 no Curso de Filosofia, sejam bem-vindos 

à UFRRJ!  

 

     Escrevo para lhes passar algumas informações importantes. 

     Vocês devem ter recebido, no momento da matrícula, a informação de que é preciso 

confirmar a presença na primeira semana de atividades do semestre. Isso ocorre porque 

as coordenações dos cursos precisam informar à UFRRJ sobre possíveis desistências, 

em particular para que não haja vagas ociosas em nosso curso. 

     Assim, a presença de vocês será obrigatória na segunda-feira, 20 de março de 2015, 

às 19:30hs, para a aula inaugural do curso de filosofia. O evento ocorrerá no Auditório 

do Pavilhão de Aulas Teóricas, para onde serão conduzidos por discentes que se 

encarregarão de recepção conforme a cartilha em anexo.  

 

     Nesta ocasião estarei com a lista de confirmação de presença dos calouros 2017-1, 

que precisa ser assinada por vocês. Essa é a forma de confirmar a ocupação da vaga. 

Quem por algum motivo não puder comparecer, por favor, me envie um e-mail, caso 

contrário a vaga será cancelada já na semana seguinte. A participação em eventos 

também faz parte da disciplina AA013: P30 -SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO E 

SOCIEDADE, que tem como função justamente a participação em eventos acadêmicos 

ao longo do semestre de ingresso. 

 

     Além da presença obrigatória à aula inaugural do curso de filosofia, seria importante 

também que vocês participassem da aula inaugural geral da UFRRJ:  

    http://portal.ufrrj.br/reitoria-e-prograd-informam-sobre-aulas-magnas-e-solicitam-as-

coordenacoes-suas-programacoes-na-semana-de-integracao-2/ 

     Também como parte das atividades da semana de integração, teremos uma peça de 

teatro sobre o filósofo Baruch Espinoza, no auditório Paulo Freire, no ICHS, às 18h; 

uma mesa sobre permanência estudantil e com os coordenadores dos cursos do Instituto 

no mesmo local e horário; e uma confraternização promovida pelo segmento discente na 

sexta-feira. Todas essas informações se encontram arquivo em anexo, sobre a Semana 

de Integração de Filosofia. 

 

     A coordenação solicitará aos docentes liberação para que os ingressantes e demais 

interessado possam comparecer nas atividades da semana de integração. Desde já, 

aqueles que desejarem conversar comigo para esclarecer dúvidas em geral podem fazê-

lo entrando em contato previamente através do e-mail da coordenação. Sintam-se à 

vontade para entrar em contato a qualquer tempo através desse e-mail.  

 

     Por fim, o site do nosso curso é o seguinte: http://cursos.ufrrj.br/grad/filosofia/ 

     Em breve lhes enviarei informações igualmente importantes sobre o denominado 

"quiosque do aluno", que é o local no qual vocês terão acesso à lista de disciplinas, ao 

material disponibilizado pelos professores, notas etc. 

 

     Mais uma vez, sejam bem-vindos! 

 

Prof. Markos Klemz Guerrero 

Coordenador do curso de filosofia - ICHS/UFRRJ 

Contato: coordfilosofia@ufrrj.br 
 

http://cursos.ufrrj.br/grad/filosofia/

