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Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às catorze horas, iniciou-

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

virtual, via Google meet, conforme convocação do Memo-circular nº 

07/2020/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, 

Bruno Leonardo Cunha, Fabio de Barros Silva, Flávio Felipe de Castro Leal, Gustavo 

Leal Toledo, Luiz Paulo Rouanet, Marco Aurélio Sousa Alves, Maria José Netto 

Andrade, Paulo Roberto Andrade de Almeida, Rogério Antônio Picoli e Shirley Dau. 

Foi justificada a ausência da Prof.ª Glória Maria Ferreira Ribeiro, afastada para estágio 

de pós-doutorado. O discente Gustavo Benvenuto participou da reunião como 

representante do Centro Acadêmico do Curso de Filosofia. Informes: 1 – Memo 

035/2020/REITORIA – Comunica suspensão de concursos até 31/12/2020; 2 – 

Informativo DIPES nº 21/2020 – Agendamento de férias – exercício 2021 – Até 15 de 

Outubro de 2020; 3 – Informes do Coordenador do Curso de Licenciatura em Filosofia 

– modalidade a distância: O Prof. Paulo Roberto Andrade de Almeida informou que o  

seu mandato de coordenador do curso encerra-se no final de setembro. Disse que o 

mandato de vice-coordenador também já expirou e que será lançado edital de eleição 

para o preenchimento de ambos os cargos. Quanto ao cargo de coordenador, observou 

que seria bom que outro docente se disponibilizasse a assumi-lo. Afirmou, no entanto, 

que em não havendo interessados, se disporia a recandidatar-se, no que foi 

unanimemente apoiado pelos docentes. Falou ainda do Projeto Pedagógico do curso, 

que deverá ser apreciado pelo CONEP em sua próxima reunião no dia 23. Disse que 

espera a aprovação para o lançamento de nova turma do curso. Em seguida solicitou 

anuência para o possível oferecimento das disciplinas Didática e Política da 

Organização da Educação Brasileira no novo PPC. Por decisão unânime o assunto foi 

incluído como item de Pauta e será tratado em Outros assuntos. 4 – Informes do 

Coordenador do Curso de Mestrado em Filosofia. O Prof. Gustavo Leal Toledo 

informou que a nova turma do curso já está tendo aulas no 1º período de ensino remoto 

e que os prazos da CAPES para os alunos da turma anterior se mantém. Disse que os 

professores Marco Aurélio Sousa Alves e Luiz Paulo Rouanet estão providenciando o 

credenciamento de novos professores para o curso. 5 – O representante do Centro 

Acadêmico de Filosofia, Gustavo Benvenuto informou sobre o projeto Filosofia em 

foco, a ser desenvolvido pelo C.A. e divulgado através de rede social (instagram) para 

divulgar vídeos com depoimentos de alunos e professores sobre programas e projetos 

que tenham participado no Curso e no Departamento. Falou sobre a dificuldade relatada 

por alguns alunos do 1º período quanto à divisão das turmas de ensino remoto e para a 

solicitação de desistência de disciplinas. O Chefe do DFIME passou a palavra ao 

Coordenador do Curso Prof. Rogério Antonio Picoli para que, junto aos informes do 

Curso, respondesse às questões dos alunos repassadas pelo representante do C.A. Disse 

que se trata de questões pontuais e que aos poucos vão se ajustando. Disse que os alunos 

precisam acompanhar as informações e reportar suas dúvidas à Coordenação do Curso. 

Disse ainda que, com a contribuição inestimável da secretária do Curso, Fernanda 

Nunes, a coordenação tem envidado esforços para sanar as questões que vão se 

apresentando e que solicita a outros setores a solução para problemas que fogem à sua 

alçada, como por exemplo, dificuldade de acesso de alunos ao Portal didático. Pauta: 

Item 1 – Ad referendun nº 1 - Processo 23122.014549/2020-52 - Projeto de extensão: 



Colaboração LABLE/DFIME e Tutorial ENEM – Educação Informal e Ensino Remoto, 

apresentado pelo Prof. Rogério Antonio Picoli. O Relator, Prof. Cássio Correa 

Benjamin corroborou a aprovação ad referendum emitida pela chefia departamental 

para o referido projeto, sendo acompanhado por unanimidade pela Assembleia 

Departamental. Item 2 – Processo 23122.011199/2020-72 - Plano de trabalho do 

DFIME/2020. Após exposição do relatório, o Relator, Prof. Fabio de Barros Silva, 

votou pela aprovação do Plano de trabalho sendo acompanhado por unanimidade pela 

Assembleia Departamental. Item 3 – Processo 23122.014535/2020-39 - Projeto de 

pesquisa de iniciação científica voluntária: A moralidade em Hume: desafiando a 

interpretação não cognitivista, apresentado pelo Prof. Rogério Antonio Picoli. O 

Relator, Prof. Paulo Roberto Andrade de Almeida, votou pela aprovação do referido 

projeto de pesquisa, sendo acompanhado por unanimidade pela Assembleia 

Departamental. A pesquisa será desenvolvida pela aluna Jennifer Figueiredo Lemes. 

Item 4 – Processo 23122.014546/2020-19 - Projeto de pesquisa de iniciação científica 

voluntária: Discriminação condenável, responsabilidade e censura moral, apresentado 

pelo Prof. Rogério Antonio Picoli. O Relator, Prof. Paulo Roberto Andrade de Almeida, 

votou pela aprovação do referido projeto de pesquisa, sendo acompanhado por 

unanimidade pela Assembleia Departamental. A pesquisa será desenvolvida pela aluna 

Nina de Sousa Gomes. Item 5 – Relatórios finais de pesquisa de iniciação científica 

voluntária, apresentados pelo do Prof. Rogério Antonio Picoli. O Relator, Prof. Marco 

Aurélio Sousa Alves, aprovou os seguintes relatórios, sendo acompanhado por 

unanimidade pela Assembleia Departamental: 1 – Projeto de pesquisa: Analítica do 

Poder em Foulcalt (julho de 2019 a junho de 2020) – Aluno: Igor Correa de Barros; 2 – 

Projeto de pesquisa: A teoria da discriminação moral em Lippert-Rasmussen (agosto de 

2019 a julho de 2020) – Aluna: Nina de Sousa Gomes; 3 – Projeto de Pesquisa: A 

poesia trágica como argumento sobre o agir humano (agosto de 2019 a julho de 2020) 

– Aluno: Lucas Rodrigues Macedo. Item 6 – Relatórios finais de pesquisa de iniciação 

científica voluntária, apresentados pela Prof.ª Glória Maria Ferreira Ribeiro. O Relator, 

Prof. Flávio Felipe de Castro Leal, aprovou os seguintes relatórios, sendo acompanhado 

por unanimidade pela Assembleia Departamental: 1 – Projeto de pesquisa: Linguagem 

em Martin Heidegger (agosto de 2019 a julho de 2020) – Aluno: Gilson Dionísio da 

Silva Junior; 2 – Projeto de pesquisa: Tempo e Hermenêutica em Heidegger e a questão 

do patrimônio imaterial (agosto de 2019 a julho de 2020) – Aluna: Lara Maia 

Mendonça; 3 – Projeto de pesquisa: A questão da arte no nascimento da tragédia de 

Nietzsche (agosto de 2019 a julho de 2020) – Aluno: Matheus Felipe Mendes de Sá e 

Silva; 4 – Projeto de pesquisa: Palavra e linguagem um possível diálogo entre 

Heidegger e Manoel de Barros (agosto de 2019 a julho de 2020). Aluno: Ryan Gabriel 

Alencar Costa; 5 – Projeto de pesquisa: A Memória e a palavra do poeta (agosto de 

2019 a julho de 2020) – Aluna: Victória de Sousa Costa; 6 – Projeto de pesquisa: A 

experiência da serenidade e do fundamento em Mestre Eckhart (agosto de 2019 a julho 

de 2020) – Aluna: Vitória Rossi Osawa de Souza. Outros assuntos: O Coordenador do 

Curso de Licenciatura em Filosofia – Modalidade a distância, Prof. Paulo Roberto 

Andrade de Almeida, solicitou anuência do DFIME para o oferecimento das disciplinas 

Didática Geral e Política e Organização da Educação Brasileira no novo PPC do 

Curso de Licenciatura em Filosofia – modalidade a distância, a ser analisado pelo 

CONEP. Disse que são disciplinas normalmente ofertadas por professores do DECED, 

mas para as quais aquele departamento nega anuência formal. Argumentou que, por 

precaução, solicita ao DFIME esta anuência, caso se faça necessário o oferecimento por 

docentes do DFIME. Disse que a medida visa desimpedir possível aprovação do PPC 

pelo CONEP e permitir o oferecimento de nova turma já em 2021. Foram feitas 



alegações a respeito de possível ingerência em decisões e em encargos didáticos de 

outros departamentos com a solicitada anuência do DFIME, bem como discussão sobre 

a responsabilidade ou não de dado departamento oferecer disciplinas EAD, para as 

quais recebeu vaga de docente. A decisão tomada foi a de levar o assunto à 

Congregação, conforme sugestão do Prof. Rogério Antônio Picoli e por solicitar reunião 

da chefia do departamento e dos coordenadores dos cursos com a Reitoria, por sugestão 

do Prof. José Luiz de Oliveira. A solução apontada foi aprovada pelos presentes, com a 

abstenção do Prof. Fábio de Barros Silva. 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, 22 de 

setembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 


