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Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às catorze horas, iniciou-se 

reunião extraordinária conjunta do Departamento de Filosofia e Métodos e do 

Colegiado do Curso de Filosofia, em plataforma virtual, via Google meet, conforme 

convocação do Memo-circular nº 08/2020/PROEN/DFIME. Sob a presidência do Prof. 

José Luiz de Oliveira, Chefe do DFIME, reuniram-se os professores Adelmo José da 

Silva, Cássio Corrêa Benjamin (DFIME e Colegiado da COFIL), Bruno Leonardo 

Cunha, Fabio de Barros Silva, Flávio Felipe de Castro Leal (DFIME e Colegiado da 

COFIL), Gustavo Leal Toledo (DFIME e Colegiado do PPGFIL), Luiz Paulo Rouanet, 

Marco Aurélio Sousa Alves, Paulo Roberto Andrade de Almeida (DFIME e Colegiado 

da COFIL), Richard Romeiro Oliveira (DFIME e Colegiado da COFIL) e Rogério 

Antônio Picoli (DFIME e Colegiado da COFIL). Foram justificadas as a ausências das 

professoras Glória Maria Ferreira Ribeiro, afastada para estágio de pós-doutorado, 

Maria José Netto Andrade e Shirley Dau. O discente Gustavo Benvenuto participou da 

reunião como representante do Centro Acadêmico do Curso de Filosofia e a discente 

Áurea Vitória Santana Vieira como representante dos estudantes no Colegiado do Curso 

de Filosofia. A reunião foi convocada pela Chefia departamental em comum acordo 

com os Coordenadores do Curso de Graduação em Filosofia e do Programa de Pós-

graduação em Filosofia exclusivamente para deliberação sobre a utilização dos recursos 

orçamentários referentes ao ano de 2020 do Departamento de Filosofia e Métodos, do 

Curso de Filosofia e do Programa de Pós-graduação em Filosofia (Mestrado). O 

Coordenador do Curso de Filosofia, Prof. Rogério Antônio Picoli, explanou sobre as 

possibilidades de utilização dos recursos, tendo em vista que os recursos alocados não 

serão utilizados da forma costumeira (material de consumo, diárias, passagens) em 

virtude da rotina diferenciada imposta pelas ações de contenção da pandemia de Corona 

vírus – COVID 19. Nesse sentido, propôs que os recursos até agora alocados, e os que 

eventualmente ainda neste ano vierem ser alocados no Departamento e no Curso de 

Graduação, sejam transferidos para o centro de custo do Programa de Pós-Graduação 

em Filosofia da UFSJ, em rubrica exclusiva para o pagamento de bolsa emergencial a 

estudantes do Curso de mestrado em Filosofia. Cabendo ao Colegiado do Programa, ou 

a outro setor competente da UFSJ, a criação de programa de bolsas emergenciais com 

os referidos recursos observando-se que as bolsas em questão deverão ser pagas a 

estudantes regularmente matriculados no Curso de Mestrado do PPGFIL/UFSJ 

selecionados segundo critérios de vulnerabilidade socioeconômica e terão duração 

máxima de 12 (doze) meses. Colocada em votação pelo presidente, a proposta foi 

aprovada por unanimidade pela Assembleia departamental e pelos membros do 

Colegiado do Curso 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 for aprovada, será por todos assinada. São João del-Rei, 05 de outubro de 

2020. 

 


