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Aos onze dias do mês de agosto 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 05/2020/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 Neto Andrade, Paulo Roberto 

Andrade de Almeida, Richard Romeiro Oliveira, 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 Bemvenuto participou da reunião como 

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

Memorando 169/2020, a PROGP solicitou registro no módulo “Frequência” do SIGRH 

de ocorrências/ausências dos servidores docentes. Ocorrências, ausências ou 

afastamentos de docentes (exceto licença médica, férias, afastamento para qualificação, 

que já são lançados pelos setores responsáveis) devem ser lançados pelos próprios 

docentes no SIGRH e homologados pela chefia departamental, inclusive, sendo o caso, 

a ocorrência “Trabalho Remoto COVID 19”. O Chefe do DFIME solicitou que os 

lançamentos sejam feitos até o último dia de cada mês. 2 – A Prof.ª Glória Maria 

Ferreira Ribeiro encaminhou e-mail ao DFIME solicitando os seguintes informes: A) 

Em função do seu afastamento para cursar estágio pós-doutoral a coordenação do 

Programa Centro de Referência da Cultura Popular estará a cargo dos vice-

coordenadores do programa, conforme estabelecido no Projeto enviado a PROEX: 

Coordenadora: Prof.ª Zandra Miranda Coelho, Vice-coordenador: Prof. Rogério 

Antônio Picoli; B) O servidor Robson Pereira, da ASCOM, foi inserido no Programa a 

partir de março e é o responsável pelo design gráfico dos materiais produzidos no 

âmbito do supracitado programa de extensão; C) Convidou o Prof. Flávio Felipe de 

Castro Leal para assumir a coordenação do Laboratório Ártemis durante o seu 

afastamento, já que o referido professor divide com ela a coordenação do laboratório; 

D) Os relatórios finais de iniciação científicas voluntárias (finalizados em 31 de julho) 

serão enviados para serem avaliados na próxima assembleia do DFIME.  O Prof. 

Rogério Antônio Picoli informou que foi aprovada no CONSU a elevação do Fortim 

dos emboabas ao grau de museu de território, e que será montado um comitê gestor. 

Disse que substituirá a Prof. ª Glória Ribeiro, em seu período de afastamento, na 

condução dos trabalhos dos bolsistas de extensão. O Prof. Flávio Leal comunicou a 

intenção do Laboratório Ártemis em manter a realização do Seminário de literatura e 

filosofia, em parceria com a UFFR e a Universidade Mackenzie. 3 – Remoção do 

código de vaga remanescente da exoneração do Prof. Rodrigo Azevedo dos Santos 

Gouvea para o DTECH/CAP: No dia 31 de julho a chefia do DFIME enviou à PROEN 

solicitação de aprovação ad referendum da Congregação para a transferência do referido 

código, número 0342934, para o DTECH/CAP. Diante da remoção, já efetivada, do 

Prof. Marco Aurélio Sousa Alves daquele departamento para o DFIME, a providência 

se fez necessária para a posse de seu substituto, determinada por ordem judicial.  4 – 

Palavra ao Prof. Gustavo Leal Toledo, coordenador do Programa de Mestrado: O 

professor informou que foram homologadas sessenta e sete inscrições para a nova turma 

do curso. As inscrições foram feitas de forma simplificada, sem taxa de inscrição e de 

forma on line. Informou, ainda, que os professores Marco Aurélio Sousa Alves e Luiz 



Paulo Rouanet integram comissão para realizar o credenciamento de docentes ainda 

neste ano, para entrarem no próximo ano em proposta reformulada do Programa de 

Mestrado a ser enviada à CAPES. Pauta: 1 – Processo 23122.011199/2020-72 - Plano 

de trabalho do DFIME/2020; O Relator, Prof. Fábio de Barros Silva solicitou a retirada 

do item de pauta por ainda faltarem planos de atividade e também por ainda estar em 

discussão a adaptação dos encargos didáticos ao modo de ensino emergencial, tanto no 

Curso de Filosofia como nos demais cursos que solicitam docentes ao DFIME. Sugeriu 

que seja convocada reunião extraordinária do DFIME para tratar do Plano de atividades 

dos docentes tão logo esses assuntos estejam resolvidos. A Assembleia Departamental 

aprovou por unanimidade a solicitação e a sugestão do Relator. 2 – RADOC/2020 (até 

26/07/2020) do Prof. Bruno Leonardo Cunha – para fins de progressão Funcional: O 

Relator, Prof. Marco Aurélio Sousa Alves, votou pela aprovação do referido RADOC, 

sendo acompanhado por unanimidade pela Assembleia departamental. 3 – Proposta de 

adaptação de encargos didáticos e grade horária do Curso de Filosofia para retorno das 

atividades didáticas de forma remota. O Coordenador do Curso, Prof. Rogério Antônio 

Picoli.  Apresentou e a Assembleia departamental aprovou por unanimidade a proposta 

de grade curricular que funde algumas unidades curriculares a serem compartilhadas em 

módulos, em turmas divididas entre dois professores, e com conteúdos disponibilizados 

via portal didático e plataformas de videoconferência. Por fim, o Coordenador solicitou 

registro em ata de agradecimento à secretária do Curso, Fernanda Nunes, pelo empenho 

na elaboração da grade horária e ao Prof. Fábio de Barros Silva, pela adequação e  

encaminhamento de proposta de plano de ensino que poderá servir como modelo para 

os outros docentes. Outros assuntos: 1 - A Coordenação do Curso de Engenharia 

elétrica encaminhou memorando pedindo a manutenção dos encargos didáticos já 

solicitados para o primeiro semestre de 2020, a saber,  Metodologia Científica e 

Tecnológica para os primeiros períodos,  integral e noturno do referido curso. Mediante 

consulta e concordância da Profª Shirley Dau, responsável pelos referidos encargos, a 

Assembleia departamental votou pelo acolhimento do pedido. Os demais cursos, que 

também solicitaram encargos didáticos ao DFIME para o primeiro semestre do ano, 

serão consultados sobre manutenção do pedido e estratégia de oferecimento no modo 

remoto, se for o caso.  2 – Indicação de professores para o Curso de Licenciatura em 

Filosofia – EAD. O Prof. Paulo Roberto Andrade de Almeida, coordenador do Curso, 

informou que ficaram pendentes algumas disciplinas oferecidas para alunos da turma de 

2016, sendo mais especificamente no que se refere ao DFIME, a disciplina “Relações 

étnicos raciais”, e solicitou a indicação de docente. O Prof. José Luiz de Oliveira se 

disponibilizou a assumir a unidade curricular e a Assembleia Departamental aprovou 

por unanimidade a indicação. 3 - O Chefe do DFIME parabenizou o Prof. Richard 

Romeiro Oliveira pela conclusão do seu estágio de pós-doutorado e passou a palavra ao 

professor, que destacou os benefícios dos estudos realizados na PUC-MG e o sucesso da 

pesquisa realizada. Por fim, por sugestão do Prof. Luiz Paulo Rouanet, aprovada por 

unanimidade pela Assembleia Departamental, ficou decidido que a próxima reunião do 

DFIME terá horário alterado, devendo ser convocada para as quinze horas. 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, 11 de agosto de 2020. 

 


