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Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte, às dezesseis horas, iniciou-se 

reunião extraordinária do Departamento de Filosofia e Métodos, em plataforma virtual, 

via Google meet, conforme convocação do Memo-circular nº 03/2020/PROEN/DFIME. 

Sob a presidência do Prof. José Luiz de Oliveira, Chefe do DFIME, reuniram-se os 

docentes: Adelmo José da Silva, Cássio Corrêa Benjamin, Bruno Leonardo Cunha, 

Fabio de Barros Silva, Flávio Felipe de Castro Leal, Glória Maria Ferreira Ribeiro,  

Leandro José Rocha, Luiz Paulo Rouanet, Marco Aurélio Sousa Alves, Maria José 

Netto Andrade, Paulo Roberto Andrade de Almeida, Rogério Antonio Picoli, e Shirley 

Dau. O discente Gustavo Bemvenuto participou da reunião como representante do 

Centro Acadêmico do Curso de Filosofia. Foram justificadas as ausências dos 

professores Richard Romeiro Oliveira, afastado para estágio de pós-doutorado e 

Gustavo Leal Toledo, por problemas de saúde. As justificativas foram aceitas por 

unanimidade pela Assembleia Departamental. Informes: 1 – Fechamento do 

RADOC/2019.  O Chefe do DFIME reiterou a solicitação para que os docentes façam o 

lançamento de atividades, liberação para validação e encaminhamento por e-mail dos 

comprovantes de atividades lançadas no Sistema Intelecto, até fim de junho, para 

fechamento e montagem do processo a ser apreciado pela Assembleia Departamental. 2 

- Planejamento de trabalho para 2020. O Chefe do DFIME solicitou aos docentes o 

encaminhamento por e-mail, até a última semana de julho, dos respectivos planos de 

trabalho. 3 - Edital de seleção do Curso de Mestrado em Filosofia: O Prof. Marco 

Aurélio Sousa Alves, membro do colegiado do Curso, informou que o edital de seleção 

para a nova turma já foi publicado. O processo, que ocorrerá de modo a distância no 

mês de agosto, constará de prova escrita, projeto e entrevista. 4 - Tendo em vista 

previsão de afastamento da Prof.ª Glória Maria Ferreira Ribeiro no segundo semestre e a 

pleiteada contratação de professor substituto foi feito contato com o Setor de Concursos 

– SECOP. Foi informado que o DFIME será consultado, oportunamente, quanto ao 

interesse na prorrogação do CPD 039/2018. Uma vez publicada a portaria de 

afastamento da Prof.ª Glória Ribeiro, o DFIME poderá solicitar a contratação do 

próximo professor da lista de aprovados daquele Processo Seletivo, o que será analisado 

pelo SECOP à luz da legislação e do orçamento da UFSJ. 5 -  O Prof. Marco Aurélio 

Sousa Alves informou que o candidato aprovado no concurso do DTECH, que o 

substituirá em sua já efetivada remoção para o DFIME, informou-lhe que poderá ser 

contratado em um prazo de até trinta dias. 6 – A Prof.ª Glória Maria Ferreira Ribeiro 

convidou a todos, especialmente aos orientadores, para o 1º Seminário Interno do 

Grupo Hipátia - projetos e perspectivas, a ocorrer no dia 15 de junho, às 15 horas. 

Informou que será enviado por e-mail o link para a participação. 7- O Prof. Cássio 

Corrêa Benjamim informou que proporá em próxima reunião a alteração na sequencia 

de afastamentos para estágio de pós-doutorado. 8 – O Prof. Rogério Antonio Picoli 

comunicou a retomada da edição da Revista Existência e Arte. Informou que a Prof.ª 

Shênia Souza Giarola editou dois volumes que estavam atrasados, sendo que um já está 

no ar e o outro deve entrar em breve. 9 - O Prof. Luiz Paulo Rouanet informou que 

solicitou ao Programa de Pós-Graduação em História o seu desligamento da função de 

professor colaborador. Informou, ainda, o encerramento da edição da Revista Tempos 

Gerais. 10 - O discente Gustavo Bemvenuto referiu-se à aprovação pela CAPES do 

Programa de Residência Pedagógica e do Programa Institucional de Iniciação à 

Docência (PIBID) para o ano de 2020. Os professores Maria José Netto Andrade e 



Fabio de Barros Silva, respectivos coordenadores dos programas na área de Filosofia, 

deram mais informações sobre o número de bolsas e provável data de início. Foram 

destinadas a cada um dos programas oito bolsas para alunos e três bolsas para 

coordenadores, ficando aberta a possibilidade para participantes voluntários. A seleção 

dos participantes e o início dos programas dependerão da volta à normalidade tanto das 

aulas da Universidade quanto das escolas participantes, atualmente suspensas em função 

da pandemia de COVID 19. Item 1 – Indicação de comissão avaliadora – Nos termos 

do Art. 5º, § 4º da Resolução 034/2014/CONSU, foi indicada e aprovada por 

unanimidade pela Assembleia Departamental a seguinte comissão avaliadora do pedido 

de promoção funcional para a classe D (Associado), apresentado do Prof. Luiz Paulo 

Rouanet: Prof. Rogério Antonio Picoli (Presidente), Prof. Cássio Corrêa Benjamin 

(membro), Prof. Flávio Felipe de Castro Leal (membro) e Prof. Fabio de Barros Silva 

(suplente). Item 2 –  RADOC/2019 e RADOC parcial de 2020 do Prof. Luiz Paulo 

Rouanet. O Relator, Prof. Bruno Leonardo Cunha, votou pela aprovação dos relatórios, 

sendo acompanhado por unanimidade pela Assembleia Departamental. O Prof. Luiz 

Paulo Rouanet observou que o texto Some remarks about comedy in Aristotle, Plato, 

and Aristophanes, publicado como artigo nos Anais do Congresso Aristotle 2400 years, 

foi por ele equivocadamente lançado como capítulo de livro no Sistema Intelecto, o que 

será por ele corrigido. Feita a correção, o Chefe do Departamento fará nova validação e 

a observação constará do referido RADOC, conforme sugestão apresentada pelo Prof. 

Rogério Antônio Picoli, e aprovada por unanimidade pela Assembleia Departamental. 

Outros Assuntos: Em resposta ao Memo nº 06/2020/COPFI, de 04 de junho de 2020, 

pelo qual o Coordenador do Programa de Pós Graduação em Ensino de Filosofia no 

Ensino Médio – modalidade a distancia solicita anuência para oferta de encargos 

didáticos e seus respectivos responsáveis. A aprovação dos nomes já havia sido feita na 

reunião departamental de maio, mas faz-se necessário a indicação das respectivas 

unidades curriculares. A Assembleia Departamental aprovou por unanimidade a 

participação dos seguintes docentes e seus respectivos encargos didáticos: Maria José 

Netto Andrade: Metodologia do Ensino de Filosofia; Marco Aurélio Sousa Alves: 

Ensino de Lógica, Ontologia e Filosofia da Linguagem; Gustavo Leal Toledo: Teoria 

do Conhecimento e Filosofia da Linguagem; Glória Maria Ferreira Ribeiro: Estética e 

Filosofia da Arte e seu Ensino; José Luiz de Oliveira: Didática do Ensino de Filosofia; 

Bruno Leonardo Cunha: Pesquisa em Filosofia na Sala de Aula e os docentes externos 

Carlos Arthur Resende Pereira: Introdução à Prática de Ensino de Filosofia e Ensino de 

Ética e Filosofia Política e Josemir Nogueira Teixeira: História, Temas e Problemas da 

Filosofia em Sala de Aula: Como Ler os Clássicos e Filosofia do Ensino de Filosofia. 

Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião da qual eu, Rogério Geraldo de Paiva, 

secretário do DFIME, lavrei a presente ata que será lida e, se aprovada, será por todos 

assinada. São João del-Rei, 09 de junho de 2020. 

  


