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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e oito dias de abril de dois mil e dezesseis, às catorze horas, iniciou-se a 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 03/2016/PROEN/DFIME. Sob a presidência do Prof. Luiz Paulo 
Rouanet, Chefe do DFIME, reuniram-se os professores, Cássio Corrêa Benjamin, Fábio de Barros Silva, 
Gustavo Leal Toledo, João Bosco Batista, José Luiz de Oliveira, Maria José Netto Andrade, Paulo Roberto 
Andrade de Almeida, Richard Romeiro Oliveira, Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea, Rogério Antônio 
Picoli, Shirley Dau e, como convidado, o Professor Flávio Felipe de Castro Leal, da Universidade Federal 
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Foram justificadas as ausências dos professores Adelmo 
José da Silva, que acompanhava familiar em consulta médica no mesmo horário e Glória Maria Ferreira 
Ribeiro, afastada para cursar pós-doutorado. As justificativas de ausência foram aceitas por unanimidade 
pela Assembleia Departamental. Em seguida, foi aprovada a pauta da reunião, com a inclusão, em outros 
assuntos, de pedido do Professor Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea para participar de programa de pós-
graduação da UFRJ e da indicação de nomes para a comissão de avaliação do Estágio Probatório do mesmo 
professor. Em seguida foram dados os seguintes  Informes: 1) O Chefe do Departamento relembrou aos 
docentes que todo e qualquer afastamento a serviço ou para participar de eventos deverá ser precedido de 
solicitação  de  afastamento  à  chefia  departamental  e  do  plano  de  reposição  de  aulas  aprovado  pelo 
coordenador de curso. Ressaltou, ainda, a necessidade dos afastamentos estarem cobertos por diárias  pagas 
pela UFSJ ou por agências de fomento ou, ainda, pelas instituições organizadoras dos eventos.  2) O Prof. 
Luiz Paulo Rouanet relembrou aos docentes a necessidade de apresentação para análise da Assembleia 
Departamental  dos  relatórios  finais  referentes  a  projetos  de  pesquisa  ou  extensão  aprovados  no 
Departamento. 3) O Chefe do Departamento parabenizou o Professor Gustavo Leal Toledo pela eleição para 
membro do CONEP.  Item 1.  Submissão de  Ad referendum – Nomeação de Comissão para avaliação do 
pedido de promoção funcional  do Professor  José Luiz  de Oliveira.  O  Ad referendum foi  aprovado por 
unanimidade pela  Assembleia  Departamental. Item 2.   Submissão de  Ad referendum –  Participação do 
Professor  Gustavo  Leal  Toledo  na  proposta  de  Mestrado  em Engenharia  de  Sistemas  Complexos,  do 
Campus  Alto  Paraopeba  da  UFSJ.  O  Ad  referendum foi  aprovado  por  unanimidade  pela  Assembleia 
Departamental. Item 3. Processo 23122.004419/2016-25 – RADOC 2015. Após apresentação dos gráficos e 
considerações sobre o RADOC 2015, o Relator, Professor Rogério Antônio Picoli, votou favoravelmente à 
sua aprovação, sendo acompanhado por unanimidade pela Assembleia Departamental.  Item 4.  Processo 
23122.005403/2016-30 – Projeto de Pesquisa: Mito e memória entre os gregos, apresentado pela Professora 
Glória Maria Ferreira Ribeiro e relatado pelo Professor Paulo Roberto Andrade de Almeida, que apresentou 
parecer  favorável  à  aprovação  do  projeto,  sendo  acompanhado  por  unanimidade  pela  Assembleia 
departamental.  Item  5.  Processo  23122.005404/2016-84  –  Projeto  de  Pesquisa:  Mito  e  tragédia  no 
pensamento grego,  apresentado pela Professora Glória Maria  Ferreira  Ribeiro e relatado pelo Professor 
Paulo  Roberto  Andrade  de  Almeida  que  apresentou  parecer  favorável  à  aprovação  do  projeto,  sendo 
acompanhado por unanimidade pela Assembleia departamental. Item 6. Processo 23122.006579/2016-17 – 
Projeto de  Pesquisa:  Filosofia  da natureza de Kant:  os  conceitos  de calórico  e  Éter,  apresentado pelo 
Professor Luiz Paulo Rouanet relatado pelo Professor Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea, que apresentou 
parecer  favorável  à  aprovação  do  projeto,  sendo  acompanhado  por  unanimidade  pela  Assembleia 
departamental.  Os  Item 7.  Processo  23122.006802/2016-18  –  Projeto  de  Pesquisa:  Tempo,  memória  e  
história - o acontecimento da palavra (diálogos entre Filosofia Contemporânea e Filosofia Antiga), e o 
Item 8.  Processo 23122.006804/2016-15 – Projeto de Pesquisa:  A questão da linguagem e do pensar no  
pensamento  de  Martin  Heidegger,  serão analisados  na  próxima  Assembleia  Departamental,  após  a 



divulgação dos resultados pela PROPE. Em função do esgotamento do tempo previsto para a reunião, foi 
antecipada a discussão dos itens 12 e 13.  Item 12. Consulta sobre exercício provisório de atividades do 
Professor Flávio Felipe de Castro Leal (UFVJM) no DFIME. Após explanação do professor Flávio Felipe 
de  Castro  Leal,  sobre  os  motivos  de  sua  opção  pelo  DFIME  e  de  suas  perspectivas  de  trabalho  no 
Departamento, a Assembleia Departamental aprovou por unanimidade a acolhida do professor em exercício 
provisório de atividades no DFIME.  Item 13. Processo 23122.007143/2016-37 - Participação em atividade 
esporádica -  Projeto Itaocara,  do Professor  Rogério Antônio Picoli.  O Relator,  Professor  Gustavo Leal 
Toledo, votou pela aprovação do pedido de participação em atividade esporádica, sendo acompanhado por 
unanimidade pela  Assembleia  Departamental.  Outros assuntos: 1  -  O Professor  Rodrigo Azevedo dos 
Santos  Gouvea solicitou  anuência  do  DFIME para  sua  participação no Programa de  pós-graduação da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Assembleia Departamental aprovou por unanimidade o pedido do 
professor. 2 – Indicação de docentes para a Comissão avaliadora da segunda etapa do Estágio Probatório do 
Professor  Rodrigo  Azevedo  dos  Santos  Gouvea:  Foram  indicados  e  aprovados  pela  Assembleia 
Departamental os seguintes docentes José Luiz de Oliveira, pelo DFIME, e Fábio de Barros Silva, pelo 
Colegiado do Curso de Filosofia. Os itens 9, Relatório parcial do Orçamento do DFIME, 10,  Discussão 
sobre o regime de dedicação exclusiva e horário de trabalho de professores em D.E. e 11, Considerações 
sobre os critérios para pontuação de atividade de ensino na avaliação para promoção/progressão na carreira 
docente, serão tratados na próxima Assembleia Departamental.  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 os presentes assinada. São João del-Rei, 28 de abril de 2016.

 


