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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezenove, 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 
02/2019/PROEN/DFIME.  Sob  a  presidência  do  Prof.  Fábio  de  Barros  Silva,  Chefe  do 
DFIME, reuniram-se os professores Adelmo José da Silva, Cássio Corrêa Benjamin, Flávio 
Leal, Gustavo Leal Toledo, José Luiz de Oliveira, Maria José Netto Andrade, Paulo Roberto 
Andrade  de  Almeida,  Richard  Romeiro  Oliveira,  Rodrigo  Azevedo  dos  Santos  Gouvea, 
Shirley Dau e Shênia Souza Giarola. Também participou da reunião o Prof. Bruno Leonardo 
Cunha,  do  DTECH/CAP.  Foram justificadas  as  ausências  dos  professores  Glória  Maria 
Ferreira Ribeiro, por problemas de saúde,  Luiz Paulo Rouanet, afastado para estágio de pós 
doutorado, Ricardo de Oliveira Toledo, ministrando aula no CAP no mesmo horário, Rogério 
Antônio Picoli,  participando de reunião da Câmara de Ensino da Congregação da UFSJ. As 
justificativas  de  ausência  foram aceitas  por  unanimidade  pela  Assembleia  Departamental. 
Informes: 1 –  O Chefe do Departamento solicitou aos docentes que ainda não o fizeram o 
lançamento das atividades de 2018 e a liberação para apreciação da chefia para a montagem 
de processo e apreciação do RADOC/2018 na reunião de maio. 2 – O Chefe do Departamento 
solicitou aos docentes o encaminhamento do Plano de Trabalho de 2019, para montagem de 
processo e apreciação na próxima Assembleia Departamental. 3 - A Secretaria dos  Órgãos 
Colegiados Superiores - SOCES, encaminhou ao DFIME cópia do Parecer 013/2019/CONSU, 
aprovado em 15 de abril de 2019 e das Resoluções nº 035, 036 037 que, respectivamente,  
aprovam o desmembramento dos Graus Acadêmicos Licenciatura e Bacharelado do curso de 
Filosofia em cursos distintos e estabelecem o número de vagas para cada grau. 4 - O Chefe do 
DFIME comunicou o  recebimento  de  mensagem eletrônica  da  Coordenação do Curso de 
Especialização em Ensino de Filosofia solicitando a ciência da Chefia departamental sobre a 
participação de  professores  do  DFIME no referido  curso.  Foi  manifestada  a  ciência  pela 
chefia  departamental  com a  ressalva  de  que  os  encargos  assumidos  pelos  docentes  junto 
àquele  curso não poderão gerar  prejuízo  de suas  atividades  no DFIME.  5 – O Chefe do 
DFIME comunicou a publicação do Edital PGFIL 01/2019, que abre vagas para discentes do 
Curso de Mestrado em Filosofia na UFSJ. As inscrições ocorrem de 15 de abril a 24 de maio. 
Item 1 – Ad referendum nº 1 – RADOC 2018 do Prof. Rogério Antônio Picoli. Por urgência 
do prazo,  em função de progressão funcional do interessado,  Chefe do DFIME, Prof. Fábio 
de  Barros  Silva  aprovou  ad  referendum da  Assembleia  Departamental  o  Relatório  de 
atividades  docentes  referentes  ao  ano  de  2018.  O  ad  referendum  foi  aprovado  por 
unanimidade  pela  Assembleia  Departamental.  Item  2 –  Ad  referendum nº  2  –  Plano  de 
Trabalho do Prof. Ricardo de Oliveira Toledo. O Relator, Prof. Rodrigo Azevedo dos Santos 
Gouvea,  votou pela confirmação do ad referendum que aprovou o referido plano de trabalho, 
sendo  acompanhado  por  unanimidade  pela  Assembleia  Departamental.  Item  3 – Ad 
referendum nº 3 – Relatório parcial de afastamento para estágio pós-doutoral, do Prof. Luiz 
Paulo Rouanet. O Relator, Prof. Richard Romeiro Oliveira, votou pela confirmação do  ad 
referendum que  aprovou  o  referido  relatório,  sendo  acompanhado  por  unanimidade  pela 
Assembleia Departamental.  Item  4 –  Ad referendum nº  4 – Projeto de Pesquisa: Mente e 
Representacionalismo, do Prof.  Rodrigo de Azevedo dos Santos Gouvea.  O Relator:  Prof. 



Cássio Corrêa Benjamin, votou pela confirmação do  ad referendum que aprovou o referido 
projeto de pesquisa, sendo acompanhado por unanimidade pela Assembleia Departamental. 
Item 5 – Eleição para representante do DFIME junto ao CONSU. Diante do aviso de término, 
em 07 de maio de 2019, do mandato do Prof. Cássio Corrêa Benjamin como representante do 
DFIME  junto  ao  CONSU,  enviado  pela  SOCES  através  do  Memorando  número 
043/2019/SOCES,  não  havendo  outros  interessados  e  diante  da  disposição  do  referido 
professor em continuar na função, a Assembleia Departamental deliberou por unanimidade 
pela recondução do Professor Cássio Corrêa Benjamin a partir de 07 de maio de 2019. Item 6 
–  Distribuição  dos  encargos  didáticos  do  segundo  semestre  de  2019.  O  Chefe  do 
Departamento  apresentou  a  proposta  de  distribuição  dos  encargos  didáticos,  conforme as 
solicitações  das  coordenadorias  dos  cursos  de  Administração,  Arquitetura  e  Urbanismo, 
Engenharia  Elétrica,  Engenharia  Mecânica,  Filosofia,  Psicologia,  Teatro,  Filosofia  - 
modalidade a distância e Assessoria para Assuntos Internacionais (ASSIN). A proposta  foi 
aprovada por unanimidade pela Assembleia Departamental, será afixada no livro de atas. Item 
7 – Indicação, a pedido da Coordenação do Curso de Filosofia, de banca para elaborar os 
exames de suficiência do discente Leandro José Rocha para as unidades curriculares Didática 
do  Ensino  de  Filosofa,  Lógica  I  e  II  e  Oficina  de  Filosofia  I  e  II.  Foi  aprovada  por 
unanimidade  pela  Assembleia  Departamental  a  seguinte  banca:  Prof.ª  Maria  José  Netto 
Andrade e Prof. Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea. 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, 25 de abril 
de 2019.


