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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos vinte  e quatro dias  do mês de agosto 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  06/2017/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, Glória Maria Ferreira Ribeiro, Gustavo Leal Toledo, 
Maria José Netto Andrade, Paulo Roberto Andrade de Almeida, Richard Romeiro Oliveira 
e  Shirley  Dau.   O  aluno  Thiago  Geraldo  Santos  Sales  participou  da  reunião  como 
representante  do  Centro  Acadêmico de  Filosofia.  Foram justificadas  as  ausências  dos 
professores Flávio Felipe de Castro Leal, ministrando aula no mesmo horário, Rodrigo 
Azevedo  dos  Santos  Gouvea,  afastado  para  pós  doutorado,  José  Luiz  de  Oliveira, 
participando  de  congresso  em  Londrina  e  Rogério  Antônio  Picoli,  participando  de 
congresso  em  Belo  Horizonte.  As  justificativas  de  ausência  foram  aceitas  por 
unanimidade pela Assembleia Departamental. Foram dados os seguintes informes: 1 – Foi 
aprovado pelo CONSU a criação do Curso de mestrado em Filosofia; 2 – O Chefe do 
DFIME  alertou  aos  docentes  sobre  a  necessidade  de  submeterem  à  aprovação  da 
Assembleia Departamental os relatórios finais de projetos de pesquisa; 3 – A Profª Glória 
Maria  Ferreira  Ribeiro  informou  sobre  sua  participação  no  II  Colóquio  Heidegger,  a 
realizar-se de 24 a 27 de outubro de 2017,  na Universidade Estadual de Feira de Santana. 
A referida professora salientou, ainda, a necessidade de maior divulgação no âmbito da 
UFSJ das defesas de tese para a promoção à classe de Titular. Item 1. Ad referendum nº 
3/2017/DFIME – RADOC/2017 do Prof. Paulo Roberto Andrade de Almeida, para fins de 
progressão funcional. O relator, Prof. Fábio de Barros Silva, votou pela aprovação do ad 
referendum  emitido pela Chefia do DFIME, sendo acompanhado por unanimidade pela 
Assembleia Departamental. Item 2. Ad referendum nº 5/2017/DFIME – RADOC/2017 do 
Prof. Adelmo José da Silva, para fins de promoção funcional. O relator, Prof. Fábio de 
Barros Silva, votou pela aprovação do  ad referendum emitido pela Chefia do DFIME, 
sendo  acompanhado  por  unanimidade  pela  Assembleia  Departamental.  Item  3. Ad 
referendum nº 6/2017/DFIME – RADOC/2017 do Prof. Gustavo Leal Toledo, para fins de 
promoção funcional. O relator, Prof. Fábio de Barros Silva, votou pela aprovação do ad 
referendum emitido pela Chefia do DFIME, sendo acompanhado por unanimidade pela 
Assembleia Departamental. Item 4. Ad referendum nº 8/2017/DFIME – RADOC/2017 do 
Prof. Cássio Corrêa Benjamim, para fins de promoção funcional. O relator, Prof. Fábio de 
Barros Silva, votou pela aprovação do  ad referendum emitido pela Chefia do DFIME, 
sendo  acompanhado  por  unanimidade  pela  Assembleia  Departamental.  Item  5. Ad 
referendum  nº  4/2017/DFIME – nomeação de  Comissão  para  avaliação de  pedido de 
promoção funcional   do   Prof.  Adelmo José da  Silva.  O relator,  Prof.  Cássio  Corrêa 
Benjamin, votou pela aprovação do ad referendum emitido pela Chefia do DFIME, sendo 
acompanhado por unanimidade pela Assembleia Departamental. Item 6. Ad referendum nº 
7/2017/DFIME  –  nomeação  de  Comissão  para  avaliação  de  pedido  de  promoção 
funcional  do  Prof. Gustavo Leal Toledo. O relator, Prof. Cássio Corrêa Benjamin, votou 
pela aprovação do  ad referendum emitido pela Chefia do DFIME, sendo acompanhado 
por  unanimidade  pela  Assembleia  Departamental.   Item  7.  Processo  nº 
23122.016892/2017-36:  Projeto  de  pesquisa:  “O  si  mesmo  como  um  outro”:  sobre  
hermenêutica e ética em Paul Ricoeur,  apresentado pelo  Prof.  João Bosco Batista.  O 
relator,  Prof.  Paulo Roberto Andrade de Almeida, votou pela aprovação do projeto de 
pesquisa, sendo acompanhado por unanimidade pela Assembleia Departamental.  Item 8. 



Processo  nº  23122.016893/2017  -  81:  Projeto  de  pesquisa:  A ética  da  alteridade  de  
Emmanuel Lévinas, apresentado pelo  Prof.  João Bosco Batista. O relator, Prof. Paulo 
Roberto  Andrade  de  Almeida,  votou  pela  aprovação  do  projeto  de  pesquisa,  sendo 
acompanhado  por  unanimidade  pela  Assembleia  Departamental.  Item  9.  Processo  nº 
23122.017367/2017 - 38: Projeto de pesquisa:  Uma teoria da democracia, apresentado 
pelo  Prof. Luiz Paulo Rouanet. O relator, Prof. Richard Romeiro Oliveira, votou pela 
aprovação do projeto de pesquisa, sendo acompanhado por unanimidade pela Assembleia 
Departamental. Item 10.  Espaço físico destinado ao Curso e Departamento de Filosofia. 
O relatório da Comissão foi lido pela Profª Maria José Netto Andrade e aprovado por 
unanimidade pela Assembleia Departamental. O Prof. Fábio de Barros Silva manifestou-
se favorável à continuidade da discussão e do diálogo com a Reitoria, para deixar em 
aberto futuras possibilidades de remanejamento de espaço físico. Acatada a sugestão, foi 
aprovada  nova  comissão  composta  pelo  Chefe  do  Departamento,  Prof.  Luiz  Paulo 
Rouanet, Profª Glória Maria Ferreira Ribeiro e o representante do Centro Acadêmico do 
Curso de Filosofia, Aluno Thiago Geraldo Santos Sales. Serão consultados os professores 
José Luiz de Oliveira e Rogério Antônio Picoli sobre o interesse em participarem.  Item 
11. Processo seletivo para contratação de professor substituto. Será preparado o edital do 
concurso para a contratação de professor para atuação no primeiro semestre letivo de 
2018. Item 12. Solicitação de abertura de nova turma do Curso de Filosofia modalidade a 
distância. O Coordenador do Curso de Licenciatura em Filosofia, modalidade a distância, 
Prof. Paulo Roberto Andrade de Almeida, falou da importância e relevância do ensino à 
distância, bem como da qualidade do Curso, avaliado com nota 4 pela CAPES. Disse que 
há  demanda  para  uma  nova  turma  e  solicitou  ao  Departamento  a  aprovação  para  o 
oferecimento da terceira turna do Curso. Por maioria de votos e com a abstenção do Prof. 
Fábio de Barros Silva, a Assembleia Departamental aprovou o pedido. Outros Assuntos: 
O Prof. Rogério Antônio Picoli enviou e-mail ao DFIME agradecendo a oportunidade do 
seu afastamento para qualificação e solicitando o adiamento da entrega do relatório final 
em  trinta  dias,  para  a  finalização  de  artigo  relacionado  à  pesquisa  desenvolvida  e 
aguardando  o  parecer  do  orientador,  Prof.  Wilson  Mendonça.  A  Assembleia 
Departamental aprovou por unanimidade o pedido. Para responder à demanda do Setor de 
Concursos, através do memorando nº 284/2017/SECOP, o chefe do DFIME solicitou ao 
Prof. Fábio de Barros Silva que apresente uma proposta de revisão da divisão de áreas e 
subáreas de atuação dos docentes do DFIME. 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, 24 de 
agosto de 2017.

  


