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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte de abril de dois mil e dezessete, às catorze horas, iniciou-se  reunião ordinária do 
Departamento de Filosofia e Métodos da UFSJ, na sala 2.27A, do  campus Dom Bosco desta 
Universidade,  conforme  convocação  do  Memo-circular  nº  02/2017/PROEN/DFIME.  Sob  a 
presidência do Prof. Luiz Paulo Rouanet, Chefe do DFIME, reuniram-se os professores Adelmo 
José da Silva, Cássio Corrêa Benjamin, Fábio de Barros Silva, Flávio Felipe de Castro Leal, 
José Luiz de Oliveira, Maria José Netto Andrade, Paulo Roberto Andrade de Almeida, Richard 
Romeiro Oliveira e Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea. Foram justificadas as ausências dos 
professores  Glória  Maria  Ferreira  Ribeiro,  por  problema  de  saúde,  João  Bosco  Batista, 
acompanhando  parente  em  consulta  médica  no  mesmo  horário  e  Rogério  Antônio  Picoli, 
afastado para pós doutorado. As justificativas de ausência foram aceitas por unanimidade pela 
Assembleia Departamental. Foram dados os seguintes informes: 1 -  Preenchimento do RADOC 
2016: O Chefe do Departamento reiterou aos docentes a solicitação para que lancem e liberem 
para apreciação as atividades desenvolvidas em 2016, para que o processo seja analisado na 
próxima Assembleia departamental. 2 – O Prof. Adelmo apresentou a todos o livro intitulado 
Uma filosofia da cultura, organizado por ele, pelo Prof. Paulo Roberto Andrade de Almeida e 
pelo mestrando Mauro Sérgio de Carvalho Tomaz em homenagem ao Prof. José Maurício de 
Carvalho, recém aposentado da UFSJ. A pauta da reunião foi aprovada com a antecipação do 
item 4, Palavra à  Coordenadora Geral do NEAD/UFS e retirada de pauta do item 2, Plano de 
Trabalho dos docentes, que será tratado na próxima Assembleia Departamental.  Item 4 –  A 
Profª Elisa Tuler de Albergaria, Coordenadora Geral do NEAD/UFS apresentou informações 
sobre a estrutura do NEAD e falou da possibilidade de abertura de novos editais no sistema 
UAB  nas  modalidades  de  ensino  à  distância  de  graduação  e  especialização.  Salientou  a 
possibilidade  de  interação  entre  os  cursos  de  Filosofia  presencial  e  a  distância  quanto  à 
organização de eventos destinados aos alunos tais como aulas inaugurais, palestras e semanas de 
curso.  Item 1  – Processo nº 23122.018482/2016-49: Plano de afastamento de docentes para 
qualificação. Os relatores, Prof. Cássio Corrêa Benjamin e Prof. Rodrigo Azevedo dos Santos 
Gouvea fizeram a leitura do relatório parcial e marcarão reunião com os interessados para a 
elaboração do quadro de afastamento a ser apreciado na próxima Assembleia Departamental. 
Item 3 – Indicação de novo representante do DFIME para o Conselho Universitário – CONSU. 
Tendo em vista o fim do mandato do Prof. Fábio de Barros Silva no dia 5 de maio de 2017, foi 
indicado o Prof. Cássio Corrêa Benjamim como o novo representante. A indicação foi aprovada 
por unanimidade pela Assembleia Departamental. Item 5 – Processo nº 23122.007368/2017-74: 
Projeto  de  extensão:  Existência,  cidadania  e  profissão:  formação  de  jovens  do  Centro  do  
Adolescente Ativo (CAA) de São João del-Rei (ano I), apresentado pelo Prof. Fábio de Barros 
Silva e relatado pela  Prof. ª Glória Maria Ferreira Ribeiro. O voto da relatora, lido pelo Prof. 
Adelmo José  da  Silva,  foi  pela  corroboração da aprovação do Projeto  pela  PROEX, sendo 
aprovado por unanimidade pela Assembleia Departamental,  Outros Assuntos: 1 – O Prof. Luiz 
Paulo Rouanet solicitou aprovação da Assembleia departamental para a requisição de transporte 
referente à viagem à Tiradentes dos participantes do  VII Simpósio lendo, vendo e ouvindo o  
passado: entre aporias, dilemas e labirintos, no dia 26 de abril de 2017. Disse que o recurso 
para a viagem já foi repassado pela Reitoria. A solicitação foi aprovada por unanimidade pela 
Assembleia  Departamental.   O Prof.  Flávio  Felipe  de  Castro  Leal  comunicou o  convite  da 
ASCOM para ministrar aulas de Português como Língua Adicional para os alunos estrangeiros  
da UFSJ e  solicitou anuência do DFIME. A solicitação foi  aprovada por  unanimidade pela 
Assembleia  Departamental.  Nada mais  havendo  a  tratar,  encerrou-se  a  reunião  da  qual  eu, 
Rogério Geraldo de Paiva, secretário do DFIME, lavrei esta ata que será lida e, se for aprovada, 
será por todos os presentes assinada. São João del-Rei, 20 de abril de 2017.


