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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos vinte e cinco dias de fevereiro 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 01/2016/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, Gustavo Leal Toledo, José Luiz de Oliveira, Maria José Netto 
Andrade,  Paulo Roberto Andrade de Almeida,  Richard Romeiro Oliveira,  Rodrigo Azevedo dos Santos 
Gouvea e Rogério Antônio Picoli. Foram justificadas as ausências dos professores Glória Maria Ferreira 
Ribeiro,  afastada  para  cursar  pós-doutorado,  João Bosco Batista,  por  problemas de  saúde na  família  e  
Shirley Dau, participando de atividades de organização do Encontro Internacional de Educação a Distância. 
As justificativas de ausência foram aceitas por unanimidade pela Assembleia Departamental. Em seguida a 
pauta da reunião foi apresentada e aprovada com a inclusão, e inversão para primeiro item da pauta, de 
submissão de aprovação de ad referendum relativo aos itens 2 a 4 da pauta. Foi retirado da pauta o item 11 -  
Processo  23122.001881/2016-71  -  Solicitação  de  afastamento  do  país  do  Prof.  Dr.  Richard  Romeiro  
Oliveira, tendo em vista a desistência do afastamento por parte do interessado.  Informes: 1) O Chefe do 
Departamento apresentou as boas vindas aos professores Cássio Corrêa Benjamin e Gustavo Leal Toledo, 
removidos do DTHEC para o DFIME, no dia 04 de fevereiro. 2) Foi dado conhecimento aos presentes da 
publicação da Lei nº 13.168/2015, que modificou o Art. 47 da Lei nº 9.394/1996 (LDB) em seu parágrafo 
1º. A Lei estabelece a obrigatoriedade da publicidade de informações aos alunos em páginas eletrônicas e 
em outros meios de divulgação da Instituição. 3) O Chefe do Departamento solicitou aos docentes que ainda 
não o fizeram, a conclusão dos lançamentos no Sistema Intelecto das atividades referentes ao ano de 2015, a 
apresentação de comprovantes e a liberação para apreciação da Chefia até o dia 11 de março, para que o 
RADOC/2015 seja analisado na próxima Assembleia Departamental.  Orientou aos docentes, a lançarem 
seus projetos de pesquisa ou extensão no Sistema Intelecto com encerramento em 31 de dezembro de cada 
ano. Caso haja continuidade dos mesmos no ano seguinte, deverão ser novamente submetidos à aprovação 
da Assembleia Departamental.  4) O Prof. Luiz Paulo Rouanet destacou a importância da participação 
dos docentes do Departamento no  Encontro da ANPOF a realizar-se de 17 a 21 de outubro de 2016 em 
Aracaju-SE.  Sugeriu  o  incentivo  à  participação  dos  alunos  na  semana  de  iniciação  científica  da  USP, 
prevista para maio, cujas inscrições encontram-se abertas.  5) – O Prof. Luiz Paulo Rouanet informou sua 
nomeação para a direção da Editora da UFSJ. 6)  Tendo aceitado o cargo de coordenador do projeto de 
implantação do curso de mestrado em Filosofia, o Prof. Gustavo Leal Toledo considerou que o aumento da 
produção dos docentes envolvidos na proposta melhora as chances de aprovação da proposta. Disse estar 
aguardando o calendário e as regras a serem divulgados pela PROPE  e que a perspectiva é pelo envio da 
proposta internamente ainda neste ano e à CAPES em 2017. Pauta: Item 1 – Submissão de ad referendum: 
Submetido à  análise  da Assembleia Departamental foi  aprovado por unanimidade o  ad referendum que 
aprovou  o  pedido  de  encerramento  de  estágio  de  pós-doutorado  pelo  Prof.  Cássio  Corrêa  Benjamin; 
Submetido à  análise  da Assembleia Departamental foi  aprovado por unanimidade o  ad referendum que 
aprovou os projetos de pesquisa:  O tesouro perdido e a vitória do animal laborans no pensamento de  
Hannah Arendt; Liberdade da vontade no pensamento de Santo Agostinho e Boécio de Dácia e a eternidade  
do mundo: esboços de uma autonomia filosófica, apresentados pelo Prof. José Luiz de Oliveira no mês de 
dezembro de 2015. Item 2 –  Processo 23122.021634/2015-18 – Projeto de Pesquisa: O tesouro perdido e a  
vitória do animal laborans no pensamento de Hannah Arendt,  apresentado pelo Prof. José Luiz de Oliveira. 
O Relator, Prof. Adelmo José da Silva, votou pela aprovovação do ad referendum da Chefia Departamental 
que autorizou a realização do projeto. O voto do Relator foi aprovado por unanimidade pela Assembleia 
Departamental.  Participará  do  projeto  o  aluno  Caio  Luiz  Carvalho  Penha.  Item  3 –  Processo 
23122.021635/2015-54 – Projeto de Pesquisa:  Liberdade da vontade no pensamento de Santo Agostinho,  
apresentado  pelo  Prof.  José  Luiz  de  Oliveira.  O  Relator,  Prof.  Adelmo  José  da  Silva,  votou  pela 
aprovovação do ad referendum da Chefia Departamental que autorizou a realização do projeto. O voto do 
Relator  foi  aprovado  por  unanimidade  pela  Assembleia  Departamental.  Participará  do  projeto  o  aluno 
Mauro Luiz Nascimento Júnior. Item 4 – Processo 23122.021636/2015-07 – Projeto de Pesquisa: Boécio de 



Dácia e a eternidade do mundo: esboços de uma autonomia filosófica, apresentado pelo Prof. José Luiz de 
Oliveira.  O Relator,  Prof.  Adelmo José da Silva,  votou pela  aprovovação do  ad referendum da  Chefia 
Departamental que autorizou a realização do projeto. O voto do Relator foi aprovado por unanimidade pela 
Assembleia Departamental. Participará do projeto o aluno Pedro Henrique Pereira Silva. Item 5 –  Processo 
23122.002266/2016-81 – Projeto de Pesquisa: Política e compaixão: Nietzsche e a crítica da moralidade, 
apresentado pelo Prof.  Richard  Romeiro Oliveira  e  relatado pelo  Prof.  João Bosco Batista.  O voto  do 
Relator,  lido pelo Prof.  Fábio de Barros  Silva,  foi  pela  aprovação do projeto,  sendo acompanhado por 
unanimidade pela Assembleia Departamental.  Item 6 –  Processo 23122003573/2012-56 – Planejamento 
estratégico  do  DFIME: apresentação do Relatório.  O Relator,  Prof.  Rogério  Antônio  Picoli  votou pela 
convalidação dos resultados até então obtidos nas etapas do planejamento estratégico, cujo relatório ficará à 
disposição dos interessados na secretaria do Departamento e sugeriu a retomada do planejamento em 2016, 
tendo em vista a chegada dos novos docentes ao Departamento. A Assembleia Departamental aprovou por 
unanimidade  a  proposta  do  Relator.  O Prof.  Luiz  Paulo  Rouanet  propôs  a  retomada  do  Planejamento 
estratégico a partir do mês de abril do corrente ano. Item 7 – Processo 23122.022072/2015-11 - Plano de 
trabalho  dos  docentes  para  2016.  A pedido  do Relator,  Prof.  Rogério  Antônio  Picoli,  o  Processo  será 
analisado na  próxima Assembleia  Departamental.  Item 8 –  Ordem de  serviço  nº  070/2015/Reitoria  – 
consulta  à Assembleia  Departamental.  Foi lida para os  presentes  a  Ordem de Serviço que normatiza a 
divulgação das decisões dos órgãos colegiados e o registro em audio e vídeo das reuniões dos referidos 
órgãos. Consultada sobre o interesse ou não em gravar suas reuniões, a Assembleia departamental votou, por 
unanimidade, por não gravá-las. Item 9 – Revista Estudos Filosóficos – submissão de decisão à Assembleia 
Departamental:  O Chefe do DFIME submeteu à  Assembleia  Departamental  a  entrada do Prof.  Rogério 
Antônio Picoli para o Conselho Editorial da Revista e dos professores Cássio Corrêa Benjamin e Gustavo 
Leal Toledo para a Comissão Editorial da mesma, em substituição aos professores Ignácio César de Bulhões 
e José Maurício de Carvalho, aposentados recentemente. As indicações foram aprovadas por unanimidade 
pela  Assembleia  Departamental.  O  Prof.  Luiz  Paulo  Rouanet  informou  que  proporá  brevemente  a 
reformulação do Conselho Editorial da Revista. O Prof. Rogério Antônio Picoli apresentará na próxima 
Assembleia Departamental uma proposta de orçamento para  inclusão da Revista Estudos Filosóficos na 
plataforma OJS. Item 10 – Calendário de reuniões do DFIME para o ano de 2016. Foi proposto pela Chefia 
do Departamento e aprovado por unanimidade pela Assembleia Departamental o seguinte calendário de 
reuniões para 2016: 17 de março, 28 de abril, 19 de maio, 16 de junho, 18 de agosto, 15 de setembro, 20 de  
outubro, 17 de novembro e 15 de dezembro. Item 11 –  Processo 23122.001996/2016-65 - Solicitação de 
afastamento do país do Prof. Dr. Luiz Paulo Rouanet, de 22 a 29 de maio de 2016, para participar, do 
Congresso  Mundial  “Aristóteles  2400  anos”.  O  evento  realizar-se-á  na  Universidade  Aristotélica  de 
Tessalônica, na cidade de Tessalônica, na Grécia. O voto do Relator, Prof. José Luiz de Oliveira, lido pelo 
Prof. Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea, foi favorável à aprovação do pedido de afastamento, sendo 
acompanhado por unanimidade pela Assembleia Departamental. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a 
reunião da qual eu, Rogério Geraldo de Paiva, secretário do DFIME, lavrei a presente ata que será lida e, se 
for aprovada, será por todos os presentes assinada. São João del-Rei, 25 de fevereiro de 2016.

 


