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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dezoito  dias  de  agosto  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 
09/2016/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, Gustavo Leal Toledo,  José Luiz de Oliveira, Maria José 
Netto  Andrade,  Paulo  Roberto  Andrade  de  Almeida,  Richard  Romeiro  Oliveira,  Rodrigo 
Azevedo dos Santos Gouvea. Participou da reunião, como representante do Centro Acadêmico 
de Filosofia, a aluna Adriellen de Ávila Martins. Foram justificadas as ausências dos professores 
Glória Maria Ferreira Ribeiro, com  exames médicos marcados para o mesmo horário, João 
Bosco Batista por falecimento de familiar,  Rogério Antônio Picoli,  de férias e Shirley Dau, 
ministrando aula no mesmo horário. As justificativas de ausência foram aceitas por unanimidade 
pela Assembleia Departamental. Foram dados os seguintes informes: 1 - A Prof. Glória Maria 
Ferreira  Ribeiro  encaminhou  mensagem  eletrônica  à  Chefia  do  DFIME  comunicando  o 
encerramento do seu estágio de pós-doutorado e relatando as atividades realizadas no período. 
Informou  que  o  relatório  final  do  estágio  está  sob  avaliação  do  seu  supervisor  e  que  será 
apresentado  para  apreciação  da  Assembleia  Departamental  dentro  do  prazo  estipulado  pela 
UFSJ.  Na  mensagem,  comunicou,  ainda,  a  reativação  do  Grupo  de  Pesquisa  Ártemis  que, 
segundo a profesora, deverá sofrer alterações para atender orientações do CNPq. 2 – O Prof. 
Luiz  Paulo  Rouanet  comunicou  o  adiamento  do  Encontro  de  Filosofia  antiga  Ler,  ouvir  e  
pensar,  para  o  ano  de  2017,  em  função  de  impedimentos  comunicados  por  alguns  dos 
participantes. 3 - Projeto de implantação do Curso de Mestrado: O Prof. Gustavo Leal Toledo 
informou o recebimento do parecer do Prof. Plínio Smith aprovando, com sugestões, o projeto. 
Disse que está aguardando o parecer do Prof. Nelson Gomes  e que marcou reunião do grupo 
para o dia 1º de setembro. 4 – Conforme comunicado em treinamento realizado pela PROGP, 
será implantado na UFSJ, a partir de 22 de agosto, o módulo férias no sistema SIGRH, através 
do  qual  cada  servidor  será  o  responsável  pelo  cadastro  das  próprias  férias.  Para  isto,  será 
necessário que todos se cadastrem no Sistema e que utilizem seus e-mails institucionais, através 
dos  quais  ocorrerão  as  comunicações  do  sistema.  5  –  O  Chefe  do  DFIME  informou  o 
recebimento  de  pedido  do  Prof.  Ricardo  Toledo,  recentemente  aprovado  em  Concurso  de 
Docente efetivo no CAP, de aproveitamento do concurso em eventual vaga no DFIME. Disse 
que informou ao solicitante que no momento não há previsão de novas vagas no DFIME, mas 
que traria o pedido à Assembleia departamental para registro e para possível consideração no 
caso de surgimento de vagas. Foi  apresentada e aprovada a pauta com a retirada do  item 4 – 
Processo nº 23122.012003/2016-81: Projeto de Ensino: Planejamento de Atividades de 2016 do  
Programa de  Educação Tutorial  PET-Filosofia,  a  pedido da  Relatora,  Prof.ª  Glória  Maria 
Ferreira Ribeiro. Foi solicitado pelo Prof. Cássio a inclusão de discussão sobre o planejamento 
de afastamento de docentes para qualificação.  Item 1. Ad referendum - anuência e distribuição 
de encargos didáticos referentes à solicitação de unidades curriculares pela Coordenação do 
Curso  de  Filosofia  -  modalidade  a  distância.  A  Assembleia  Departamental  aprovou  por 
unanimidade o ad referendum. Na oportunidade, o Prof. Fábio de Barros Silva comunicou seu 
pedido de exoneração do cargo de Coordenador Acadêmico-Pedagógico do NeaD/UFSJ, para o 
qual  havia  sido  designado  no  mês  de  julho.  Disse  que  a  decisão  se  deve  a  comentários 
constantemente emitidos de que ele é alguém contrário à educação a distância.  Disse que a 



acusação  não  procede  até  porque  ele  já  assumiu  diversos  encargos  didáticos  do  Curso  de 
Filosofia EaD. Disse, ainda, que a partir de agora, até segunda ordem, se absterá de qualquer 
participação  ou  votação  que  se  refira  ao  envolvimento  do  DFIME na  oferta  de  cursos  na 
modalidade a  distância.  O Prof.  José Luiz  de Oliveira  lamentou o ocorrido  e  registrou sua 
preocupação diante da decisão do Prof. Fábio de Barros Silva, que a seu ver, representa grande 
perda  para  o  Núcleo  de  Educação  a  Distância.  Item 2.  Processo  23122.006802/2016-18  – 
Projeto de Pesquisa: Tempo, memória e história - o acontecimento da palavra (diálogos entre  
Filosofia  Contemporânea e Filosofia  Antiga),  apresentado pela  Prof.ª  Glória  Maria  Ferreira 
Ribeiro e relatado pelo Prof. Richard Romeiro Oliveira, que votou favoravelmente à aprovação 
do projeto foi acompanhado por unanimidade pela Assembleia Departamental. Item 3. Processo 
23122.006804/2016-15  –  Projeto  de  Pesquisa: A  questão  da  linguagem  e  do  pensar  no  
pensamento  de  Martin  Heidegger, apresentado  pela  Prof.ª  Glória  Maria  Ferreira  Ribeiro  e 
relatado  pelo  Prof.  Richard  Romeiro  Oliveira,  que  corroborou a  aprovação do projeto  pela 
PROPE e foi acompanhado por unanimidade pela Assembleia Departamental.  Participará do 
projeto o aluno Flávio Augusto França e Silva.  Item 5.   Processo nº 23122.013822/2016-45: 
Projeto de Pesquisa:  Bergson e a proposta de abertura nos campos da moral e da  política,  
apresentado pelo Prof. Adelmo José da Silva. O Prof. Fábio de Barros Silva leu o parecer do 
Relator, Prof. João Bosco Batista, que confirmou a aprovação do projeto pela PROPE. O voto 
do Relator foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Departamental. Participará do projeto 
a aluna Priscila Moraes Ribeiro de Paula.  Item 6. Processo nº 23122.013835/2016-14: Projeto 
de Pesquisa: Michel Foucault e a justiça praticada enquanto aparato do Estado. O Prof. Fábio 
de Barros Silva leu o parecer do Relator, Prof. João Bosco Batista, que corroborou a aprovação 
do projeto pela  PROPE. O voto do Relator  foi  aprovado por unanimidade pela  Assembleia 
Departamental.  Participará do projeto a aluna Isabela Trindade Garcez.  Item 7.  Processo nº 
23122.013842/2016-16:  Projeto  de  Pesquisa:  O  pensamento  político  de  Maquiavel  e  as  
tradições políticas dominantes em seu período histórico.O Prof. Fábio de Barros Silva leu o 
parecer do Relator, Prof. João Bosco Batista, que ratificou a aprovação do projeto pela PROPE. 
O voto do Relator foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Departamental. Participará do 
projeto a aluna Adrielly Andrade do Nascimento. Item 8. Exercício provisório do Prof. Flávio 
Felipe de Castro Leal na UFSJ. O Chefe do departamento leu a Portaria nº 286/2016/Ministério 
da Educação, publicada no Diário Oficial da União no dia 07 de julho de 2016,  que autoriza o 
exercício provisório do referido professor na UFSJ. O professor já se encontra em atividade no 
DFIME.   Item  9.  Consulta  do  Coordenador  do  Curso  de  Bacharelado  Interdisciplinar  em 
Biossistemas, sobre a possibilidade de oferecimento de nova unidade curricular, que aborde o 
contexto da Filosofia da Ciência,  a ser oferecida por meio do Portal  didático.  A assembleia 
Departamental  aprovou por  unanimidade a  oferta  da unidade  curricular.  Outros  assuntos:  O 
Prof. Cássio Correa Benjamim solicitou à Chefia departamental o agendamento de afastamento 
para estágio de pós-doutorado. O Chefe propôs a atualização do quadro de afastamentos para 
qualificação do Departamento,  a  ser  analisado na  próxima 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, 18 de agosto de 2016.


