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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos  dezenove  dias  do  mês  de  abril  de  dois  mil  e  dezoito,  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 03/2018/PROEN/DFIME. Sob a presidência do Prof. Fábio de Barros Silva, Chefe  
do DFIME, reuniram-se os professores Cássio Corrêa Benjamin, Flávio Felipe de Castro Leal, Gustavo Leal Toledo, 
José Luiz de Oliveira, Luiz Paulo Rouanet, Maria José Netto Andrade e Richard Romeiro Oliveira.  O aluno Thiago 
Geraldo  dos  Santos  Sales  participou da reunião  como representante  do  Centro  Acadêmico  de Filosofia.  Foram 
justificadas as ausências dos professores Adelmo José da Silva, em viagem a serviço INEP/MEC, Glória Maria 
Ferreira Ribeiro, envolvida em atividades relacionadas a Projeto de extensão, João Bosco Batista, acompanhando seu 
pai que se encontra hospitalizado,  Paulo Roberto Andrade de Almeida, em viagem para tratar de assuntos referentes 
ao seu doutorado, Rogério Antônio Picoli,  participando de banca no  Campus Alto Paraopeba -  CAP e Rodrigo 
Azevedo dos Santos Gouvea, afastado para estágio de pós doutorado.  As justificativas de ausência foram aceitas por 
unanimidade pela Assembleia Departamental. Informes: 1 –  Plano de trabalho dos docentes para 2018. O Chefe do 
DFIME solicitou aos docentes a entrega do Plano até  o final  do mês de abril a  ser   submetidos à  Assembleia 
Departamental de maio. 2 – Resolução nº 12, de 04 de abril de 2018, que institui e regulamenta procedimentos 
acadêmicos no âmbito dos cursos de graduação da UFSJ. A nova resolução foi apresentada e recomendada a sua 
leitura por todos. 3 – Afastamentos para eventos e outras atividades. A Chefia departamental relembrou aos docentes 
a necessidade de formalizarem seus pedidos de afastamento com antecedência mínima de quinze dias úteis, tendo em 
vista a necessidade de cadastrar os referidos afastamentos no sistema SCDP. O Prof. Fábio de Barros Silva ressaltou 
a  dificuldade  encontrada  no  pedido  de  afastamento  do  Prof.  Gustavo  Leal  Toledo,  no  que  se  refere  às  muitas 
exigências burocráticas apresentadas pelo SESED/PROGP para o que são atividades fim do cargo de docente, como 
participação em eventos acadêmicos/científicos e atividades administrativas. 4 – Informe do Centro Acadêmico de 
Filosofia. A organização da Semana de Filosofia solicita aos docentes a sugestão de medidas para melhorar o índice 
de presença de alunos no evento. O consenso foi pela liberação dos alunos para participação no evento mediante  
controle de frequência, mas o assunto deverá ser encaminhado à Coordenação do Curso de Filosofia e ao Colegiado 
para deliberação.  Pauta:  Item 1 -  Ad referendum nº 2/2018 –  participação do Prof. Rogério Antonio Picoli como 
colaborador  na  proposta  de  criação  do  Programa  de  Pós-graduação  em  Ciência  e  Tecnologia  Ambiental,  do 
CAP/UFSJ.  A Assembleia  Departamental  aprovou  por  unanimidade  o  ad-referendum.  Item  2 –   Processo  nº 
23122006723/2018-79 - Afastamento para pós-doutorado – Prof. Luiz Paulo Rouanet.  O afastamento ocorrerá no 
período de 1º de agosto de 2018 a 31 de julho de 2019 sendo que a primeira parte, de 1º de agosto de 2018 a 31 de 
janeiro de 2019 será realizada no Departamento de Filosofia e Ciências Humanas – FAFICH – UFMG, em Belo  
Horizonte-MG e a segunda parte, de 1º de fevereiro de 2019 a 31 de julho de 2019, que será realizada no Centro Jean 
Pépin - CNRS, em Paris – França. O Relator. Prof. Richard Romeiro Oliveira votou favoravelmente à aprovação do 
projeto de pesquisa, do pedido de afastamento integral e do pedido de afastamento do país, sendo acompanhado por  
unanimidade pela Assembleia Departamental. Item 3 –  Relatório parcial de afastamento para pós-doutorado – Prof. 
Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea.  O Relator  Prof.  Gustavo Leal  Toledo votou pela  aprovação do Relatório 
parcial.  O voto do Relator foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Departamental.  Item  4 – Processo nº 
23122005974/2018-36 – RADOC/2017. O Relator Prof. Fábio de Barros Silva votou pela aprovação do RADOC 
2017. O voto do Relator  foi  aprovado por unanimidade pela  Assembleia  Departamental.  Outros assuntos:  1  – 
Solicitação de sala para alojar permanentemente o Grupo de Estudo em Filosofia Antiga, GEFA, pelo Prof. Luiz 
Paulo Rouanet. A solicitação a ser encaminhada ao Setor de Apoio Logístico – SALOG deverá ser acompanhada de 
justificativa e deverá informar a finalidade, o período e a quantidade de alunos a serem atendidos. 2 – Consulta da 
Coordenação do Curso de Licenciatura em Filosofia – modalidade a distância, sobre disponibilidade de professores 
para participação em bancas de Trabalhos de Conclusão de Curso. Manifestou interesse o professor Gustavo Leal 
Toledo (para o polo de Barroso). O Prof. Luiz Paulo Rouanet sugeriu que as bancas ocorram em finais de semana 
alternados, para permitir a participação dos professores. 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, 19 de abril de 2018.


