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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos trinta dias do mês de agosto 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  05/2018/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 Felipe de Castro Leal, Glória Maria Ferreira Ribeiro, Gustavo Leal Toledo, José Luiz de Oliveira, Paulo 
Roberto  Andrade  de  Almeida,  Rogério  Antônio  Picoli,  Richard  Romeiro  Oliveira  e  Rodrigo  Azevedo dos 
Santos Gouvea.  A aluna  Anne Caroline Souza Pinto  participou da reunião como representante do Centro 
Acadêmico  de  Filosofia.  Foram justificadas  as  ausências dos  professores, Maria  José  Netto  Andrade  em 
atividade do programa de Residência Pedagógica, Luiz Paulo Rouanet, afastado para estágio de pós doutorado e 
Shirley Dau, ministrando aula no mesmo horário. As justificativas de ausência foram aceitas por unanimidade 
pela Assembleia Departamental. Informes:   1 –  O Prof. Fábio de Barros Silva informou que os procedimentos 
para a contratação da Prof.ª Shênia Souza Giarola, aprovada no Processo Seletivo para Contratação de Professor 
Substituto CPD 039/2018, está em andamento e que a professora deverá iniciar suas atividades em breve. 2 – O 
Prof. Gustavo Leal Toledo destacou o êxito do Workshop “Mind Brazil – David Chalmers, realizado de 21 a 23 
de agosto em Tiradentes. Disse que haverá publicações decorrentes do evento e que o próximo deverá ocorrer  
em 2020. 3 – Ao retornar de seu afastamento para estágio pós-doutoral,  o Professor Rodrigo Azevedo dos 
Santos Gouvea destacou a  oportunidade que teve de se dedicar em tempo integral  aos  estudos.  Disse  que 
produziu trabalhos que deverão ser publicados oportunamente e que está aguardando a emissão da declaração 
de conclusão do estágio para a apresentação do relatório final. 4 – O Prof. Fábio de Barros Silva informou que 
já  estão  em funcionamento  os  programas  PIBID  e  Residência  Pedagógica,  sob  a  coordenação  dele  e  da 
Professora Maria José Netto Andrade, respectivamente. Informou, ainda, que o Professor Gustavo Leal Toledo 
assumiu  a  coordenação  do  grupo  PET de  Filosofia.  6  –  O  Prof.  Adelmo  José  da  Silva  comunicou  sua  
participação  e  do  Prof.  Paulo  Roberto  Andrade  de  Almeida  no  Colóquio  Tobias  Barreto,  no  Colóquio  O 
Krausismo Ibérico e latino americano, a realizarem-se em Portugal e na  XV Jornadas Internacionales de  
Filosofia Política, na Espanha, no mês de novembro. 7 – O Prof. Flávio Leal  informou sua participação na I  
Jornada Mundial Sobre o Ensino e Aprendizado de Português a realizar-se no Peru, no mês de novembro. 8 – O 
Prof. José Luiz de Oliveira convidou a todos para passeio na serra de Lenheiro no dia seis de setembro às 07:30,  
como  despedida  ao  aluno  Caio  Penha.  9  –  O  Prof.  Cássio  Corrêa  Benjamin  ressaltou  a  necessidade  de  
atualização da publicação da Revista Estudos Filosóficos. O Chefe do Departamento informou que convocará 
reunião da Comissão editorial, e que convidará o pessoal do Setor de Editoração de Periódicos para tratar do 
assunto. 10 – O Professor Rogério Antônio Picoli repassou deliberação do colegiado do curso de Filosofia,  
atendendo a demanda do Centro Acadêmico do Curso de Filosofia, de que os professores mantenham o registro  
de faltas de alunos em dia, e que o informem à Coordenadoria do Curso de Filosofia seus respectivos horários  
de atendimento aos alunos. Salientou, ainda, que as provas aplicadas e corrigidas devem ser guardadas pelos  
docentes pelo prazo de 1 ano, para eventuais recursos de alunos por parte dos alunos. Orientou os docentes a 
direcionarem à Coordenadoria do curso qualquer questão ocorrida em sala de aula, para que a Coordenação 
possa  mediar a resolução. Por fim registrou o destaque que os egressos do Curso de Filosofia tem alcançado  
em concursos de professores. 11 -  O Prof. Paulo Roberto Andrade de Almeida informou que o seu mandato de 
Coordenador do Curso de Licenciatura em Filosofia – modalidade a distância se encerra em 12 de outubro e  
que será realizada eleição para substituí-lo. Pauta: Item 1 –  Ad referendum nº 6 - Nomeação de comissão para 
avaliação do pedido de progressão funcional do Prof. Fábio de Barros Silva. O ad referendum apresentado pelo 
Prof. Richard Romeiro Oliveira foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Departamental.  Item 2 –  Ad 
referendum nº 7 – RADOC/2018 do Prof. Fábio de Barros Silva.  O  ad referendum apresentado pelo Prof. 
Richard Romeiro Oliveira foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Departamental. Item 3 – Processo nº 
23122.017333/2018-24  -  Projeto  de  Pesquisa:  Liberdade  e  libertação  na  concepção  de  Hannah  Arendt,  
apresentado pelo Prof. José Luiz de Oliveira e que terá a participação da aluna Vanessa Alves Lopes (PIDAF).  
O relator, Prof. Flávio Felipe de Castro Leal corroborou a aprovação emitida pela PROPE e foi acompanhado 
por unanimidade pela Assembleia Departamental.  Item 4 –  Processo nº  23122.017352/2018-51 - Projeto de 



Pesquisa: Depreensões acerca de aspectos do tesouro perdido das revoluções em Hannah Arendt, apresentado 
pelo Prof. José Luiz de Oliveira e que terá a participação da aluna Ana Luiza Lima Grein (PIBIC) .  O relator, 
Prof.  Flávio  Felipe de  Castro  Leal  corroborou a  aprovação emitida  pela  PROPE e  foi  acompanhado por 
unanimidade  pela  Assembleia  Departamental. Item  5  – Processo  nº  23122.017335/2018-13  -  Projeto  de 
Pesquisa: Perspectivas feministas: uma análise dos espaços público e privado por Hannah Arendt, apresentado 
pelo Prof. José Luiz de Oliveira e que terá a participação da aluna Caroline Domingues da Silva Costa (PIIC). O 
relator, Prof. Flávio Felipe de Castro Leal corroborou a aprovação emitida pela PROPE e foi acompanhado por 
unanimidade  pela  Assembleia  Departamental.  Item  6  – Processo  nº  23122.017330/2018-91  -  Projeto  de 
Pesquisa:  Por  que  sentimos  vergonha?  O problema do olhar  alheio  para  a  constituição  do  Eu  à  luz  do  
pensamento de Sartre,  apresentado pelo Prof. José Luiz de Oliveira e que terá a participação da aluna Anne 
Caroline Souza Pinto (PIBIC). A relatora, Prof.ª Glória Maria Ferreira Ribeiro corroborou a aprovação emitida 
pela  PROPE e  foi  acompanhado  por  unanimidade  pela  Assembleia  Departamental.  Item 7  – Processo  nº 
23122.017340/2018-26 -  Projeto de Pesquisa:  Fundação e  secularização no pensamento de Maquiavel  na  
perspectiva  de Hannah Arendt, apresentado pelo Prof. José Luiz de Oliveira e que terá a participação do aluno 
Rafael Santos Silva (PIIC).  O relator, Prof. Flávio Leal corroborou a aprovação emitida pela PROPE e foi 
acompanhado por unanimidade pela Assembleia Departamental. Item 8 –  Processo nº 23122.017342/2018-15 - 
Projeto de Pesquisa: A importância da linguagem na transmissão da verdade nos escritos De Magistro de  
Agostinho,  apresentado pelo Prof. José Luiz de Oliveira e que terá a participação do aluno Mauro Luiz do  
Nascimento Júnior (PIIC). A relatora, Prof.ª Glória Maria Ferreira Ribeiro corroborou a aprovação emitida pela 
PROPE  e  foi  acompanhada  por  unanimidade  pela  Assembleia  Departamental.  Item  9  –  Processo  nº 
23122.017345/2018-59 - Projeto de Pesquisa: Reflexões acerca da crise na educação à luz do pensamento de  
Hannah Arendt, apresentado pelo Prof. José Luiz de Oliveira e que terá a participação da aluna Angélica Santos 
da Costa (PIIC).  O relator, Prof.  Paulo Roberto Andrade de Almeida corroborou a aprovação emitida pela 
PROPE  e  foi  acompanhado  por  unanimidade  pela  Assembleia  Departamental.  Item  10  –  Processo  nº 
23122.017347/2018-48 -  Projeto de Pesquisa:  Jean-Jacques Rousseau, um libertário? Apresentado pelo Prof. 
Fábio de Barros Silva e que terá a participação do aluno João Barreto Leite. O relator, Prof. Paulo Roberto 
Andrade de Almeida corroborou a aprovação emitida pela PROPE e foi acompanhado por unanimidade pela 
Assembleia Departamental. Item 11 – Processo nº 23122.017348/2018-92 - Projeto de Pesquisa: A inserção do 
Rip Hop e  do Rap no ensino de Filosofia.  O processo foi  retirado de pauta  e  será  analisado na próxima 
assembleia departamental. Item 12–   Encargos didáticos – Filosofia – EAD. A solicitação de indicação de 
professores encaminhada pela Coordenadoria do Curso de Licenciatura em Filosofia, modalidade a distância, 
para o 1º semestre de 2019, através do Memorando eletrônico nº 66/2018, foi distribuída da seguinte maneira:  
Ética II (Rogério Antonio Picoli),  Lógica II (Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea), Estágio Supervisionado I 
(Flávio Felipe de Castro Leal),   Introdução à Fenomenologia do Espírito (Glória Maria Ferreira Ribeiro). Não 
houve manifestações por assumir as unidades curriculares:  Metafísica II, História da Filosofia II e Metodologia 
do Ensino de Filosofia.  Item 13 – Pedidos de remoção/redistribuição. O Prof. Fábio de Barros Silva apresentou 
a  todos os  pedidos de remoção e  redistribuição encaminhados ao DFIME pelos  professores Bruno Cunha, 
Rodrigo Cid, Ricardo Toledo, Jarbas de Mesquita Neto e  Rodolfo Pais Nunes Lopes. Para tratar do assunto, e  
também da elaboração do pedido de manutenção da vaga resultante da aposentadoria do Professor João Bosco 
Batista e da definição do perfil  da vaga, foi constituída pela Assembleia departamental comissão composta 
pelos professores Rogério Antonio Picoli, Gustavo Leal Toledo e José Luiz de Oliveira. Item 14 – Orçamento 
do DFIME: O Chefe do DFIME comunicou a todos a publicação da Portaria nº 450/2018, da Reitoria da UFSJ,  
que fixou em 19 de outubro a data máxima para as execuções de despesas do exercício de 2018. Disse que há 
um saldo no Departamento e que poderá ser utilizado no pagamento de diárias a participantes do Encontro da 
ANPOF, a se realizar de 22 a 26 de outubro de 2018. Solicitou aos interessados que encaminhem o pedido ao  
DFIME juntamente com a programação do evento e o aceite da participação.  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, 30 de agosto de 2018.


