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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos catorze dias do mês de dezembro 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  10/2017/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,  
Gustavo Leal Toledo, Flávio Felipe de Castro Leal,  João Bosco Batista,  José Luiz de Oliveira, Luiz Paulo  
Rouanet, Maria José Netto Andrade e Rogério Antônio Picoli.  O aluno Thiago Geraldo Santos participou da  
reunião como representante do Centro Acadêmico de Filosofia. Foram justificadas as ausências dos professores, 
Glória Maria Ferreira Ribeiro,  participando de banca de qualificação na Universidade Mackenzie,  Richard  
Romeiro Oliveira, de férias, Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea, afastado para estágio de pós doutorado e  
Shirley Dau,  participando  de  atividade  do  NEAD/UFSJ.   As  justificativas  de  ausência  foram aceitas  por  
unanimidade pela Assembleia Departamental.  Foram dados os seguintes informes: 1 - Proposta de parceria 
entre  o  Programa de  Pós-Graduação em Educação,  Arte  e  História  da  Cultura  –  PPGEAHC/Universidade 
Mackenzie e o DFIME (através do Laboratório Artemis): Foi lido pelo Prof. Fábio de Barros Silva o ofício  
encaminhado pelo Prof. Marcelo Martins Bueno, Coordenador do Programa de Pós-graduação em Educação,  
Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, no qual manifesta interesse na parceria  
entre as duas instituições. Nas próximas reuniões o assunto será discutido; 2 – O Chefe do DFIME informou a 
situação da Revista Estudos Filosóficos, que está disponível via plataforma OJS. Disse que os números 18 e 19 
já estão recebendo artigos e convidou os docentes a se cadastrarem no site da revista como revisores. 3 -  O 
Prof. Gustavo Leal Toledo lembrou aos docentes a possibilidade de licença de três meses a cada cinco anos,  
para qualificação. 4 – O Prof. Fábio de Barros Silva parabenizou o Prof. João Bosco Batista pela aprovação no 
processo avaliativo para promoção à classe de Titular. O Prof. Adelmo José da Silva ressaltou o auxílio prestado  
à Comissão avaliadora pelo Prof. Paulo Roberto Andrade de Almeida no trabalho de pontuação do currículo. 5 – 
Chefe do DFIME e os docentes presentes  parabenizaram os professores Luiz Paulo Rouanet e José Luiz de  
Oliveira por suas gestões à frente o DFIME e da Coordenação do Curso de Filosofia, respectivamente.   6 – O  
Prof. Rogério Antônio Picoli ressaltou o bom resultado do Curso de Filosofia nas últimas edições do ENADE.  
Item 1 - Ad referendum nº 14 – aprovação do RADOC 2017 do Prof. Richard Romeiro Oliveira para fins de  
progressão funcional. A Assembleia aprovou por unanimidade o ad referendum emitido pela Chefia do DFIME. 
Item 2 - Ad referendum nº 15 – Distribuição de encargos didáticos do Curso de Filosofia modalidade a distância 
para o 1º semestre de 2018. A Assembleia aprovou por unanimidade o ad referendum emitido pela Chefia do 
DFIME para as seguintes unidades curriculares: História da Filosofia IV, Estética, Filosofia Política II, Filosofia 
da Linguagem, Metafísica I, Investigação Filosófica, História da Filosofia I, Epistemologia I, Relações étnico-
raciais (dependência),  Estágio I  (dependência).  O Chefe do DFIME solicitou ao Coordenador do Curso de 
Licenciatura em Filosofia, modalidade a distância, Prof. Paulo Roberto Andrade de Almeida, a elaboração de  
quadro com todas as unidades curriculares a serem solicitadas para o segundo semestre de 2018 e 1º semestre  
de 2019, com as respectivas datas limite para envio de materiais pelos docentes. Item 3 -  Relatório final para 
fins  de certificação de conclusão do pesquisa  do  Projeto:  Mapeamento  das práticas  educomunicativas  na  
microrregião de São João del-Rei, orientado pela Prof.ª Maria José Netto Andrade e desenvolvido pela aluna 
Bianca Silva Marcelino. O relator, Prof. José Luiz de Oliveira, votou pela aprovação do relatório e certificação  
do referido projeto e foi acompanhado por unanimidade pela Assembleia Departamental. Item 4 - Proposta de 
definição de áreas de atuação dos docentes do DFIME – O Prof. Fábio de Barros Silva apresentou proposta,  
também encaminhada por  e-mail  aos  professores.  A proposta  apresentada,  ficará  aberta  a  sugestões  e  será 
apreciada na próxima Assembleia Departamental. Item 5 - Proposta para o periódico Metanóia: Em função da 
reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Filosofia e da implantação de unidades curriculares voltadas  
para a produção científica dos alunos, o Prof. Flávio Felipe de Castro Leal propôs que a revista Metanóia, do 
Laboratório de Lógica e Epistemologia, seja o veículo para a publicação de artigos dos alunos do Curso de 
Filosofia. A proposta foi aprovada por unanimidade pela Assembleia Departamental.  Os professores Flávio 
Felipe  de  Castro  Leal  e  Rogério  Antônio  Picoli  serão  os  editores  da  revista.   Item  6  -  Processo  nº 
23122.018482/2016-49: Plano de afastamento de docentes para qualificação. O Relator,  Prof. Cássio Corrêa 
Benjamin apresentou os critérios desenvolvidos até agora, que serão encaminhados aos docentes por e-mail,  
para  eventuais  sugestões  e  discussão  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, 14 de dezembro de 2017.


