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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos nove  dias  de  fevereiro de  dois  mil  e  dezessete,  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 
01/2017/PROEN/DFIME. Sob a presidência do Prof. Luiz Paulo Rouanet, Chefe do DFIME, 
reuniram-se os professores Cássio Corrêa Benjamin, Fábio de Barros Silva, Flávio Felipe de 
Castro Leal, Gustavo Leal Toledo, José Luiz de Oliveira, Paulo Roberto Andrade de Almeida,  
Rodrigo  Azevedo  dos  Santos  Gouvea  e  Richard  Romeiro  Oliveira.  Foram  justificadas  as 
ausências dos professores Adelmo José da Silva, em viagem de avaliação institucional, a serviço 
do  INEP/MEC, João Bosco Batista,  acompanhando parente  em consulta  médica no  mesmo 
horário,  Maria José Netto Andrade,  acompanhando nora em recuperação pós-parto,  Rogério 
Antônio  Picoli,  afastado  para  pós  doutorado  e  Shirley  Dau,  participando  de  reunião  pelo 
NEAD/UFSJ no mesmo horário. As justificativas de ausência foram aceitas por unanimidade 
pela Assembleia Departamental.  Foram dados os seguintes informes: 1 -   Preenchimento do 
RADOC 2016: O Chefe do Departamento solicitou aos docentes que lancem e liberem para 
apreciação as atividades desenvolvidas em 2016 e que apresentem a respectiva documentação 
comprobatória  até  o  dia  10  de  abril  do  corrente  ano,  para  a  montagem do processo  a  ser  
analisado na próxima Assembleia departamental. 2 - Plano de trabalho para 2017: O Prof. Luiz 
Paulo  Rouanet  solicitou  aos  docentes  a  apresentação  do  Plano de  trabalho  de  2017 para  a 
montagem do processo a ser analisado na próxima reunião departamental.  3 -  VII Simpósio 
Internacional  Lendo,  Vendo  e  Ouvindo  o  Passado  –  entre  aporias,  dilemas,  paradoxos  e  
labirintos: Será realizado entre os dias 25 e 28 de abril de 2017 no  Campus Dom, Bosco da 
UFSJ, em parceria com a UFMG. 4 -  IX Colóquio Internacional de Filosofia da Mente, será 
realizado entre os dias 26 e 28 de abril de 2017 no Campus Dom, Bosco da UFSJ. O Chefe do 
departamento salientou a importância da realização desses dois eventos internacionais na UFSJ. 
5 – O Prof. Fábio de Barros Silva, representante do DFIME no CONSU, destacou a necessidade 
de  todos  os  docentes  que  recebem gratificação  por  titulação  verificarem se  em sua  pasta  
funcional na DIPES contém cópia do diploma de doutorado, o que é uma exigência legal. 6 – O 
Prof.  Gustavo  Leal  Toledo,  representante  do  DFIME  no  CONEP,  comunicou  a  aprovação 
naquele Conselho da Proposta de implantação do mestrado em Filosofia. Disse que o próximo 
passo  será  a  apreciação  pelo  CONSU.  O item  3,  Ad  referendum nº  8:  Processo 
23122.024392/2016-97 - Projeto de Pesquisa: O começo da Filosofia - Admiração e Angústia,  
diálogos entre a Filosofia Antiga e Contemporânea e Processo 23122.024394/2016-86 - Projeto 
de Pesquisa: O jogo como método de ensino de Filosofia foi retirado de pauta e será tratado na 
próxima Assembleia Departamental, após a anexação do parecer de aprovação dos projetos pela 
PROPE. Item 1.  Pauta:  Ad referendum nº 7 -  Atividades do RADOC/2016, compreendidas no  
período de 20/05/2016 a 10/11/2016, do Prof. Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea. O relator, 
Prof.  José  Luiz  de  Oliveira  votou  favoravelmente  à  aprovação  do  ad  referendum,  sendo 
acompanhado por unanimidade pela Assembleia Departamental.  Item 2. Ad referendum nº 9 - 
Atualização do plano de trabalho referente ao ano de 2016,  do Prof.  Rodrigo Azevedo dos  
Santos Gouvea. O relator, Prof. José Luiz de Oliveira votou favoravelmente à aprovação do ad 
referendum, sendo acompanhado por unanimidade pela Assembleia Departamental. Item 4.  Ad 
referendum nº 11 - Nomeação de Comissão para avaliação do pedido de promoção funcional 
para a classe de Titular da Profª Glória Maria Ferreira Ribeiro. O relator, Prof. Adelmo José da 
Silva votou favoravelmente à aprovação do ad referendum que  aprovou a Comissão formada 
pelos professores Manuel Antônio de Castro - UFRJ (Presidente) Gilvan Luiz Fogel  - UFRJ 
(membro),  Ricardo  Jardim  Andrade  -  UFRJ  (  Membro)  e  Cláudia  Mariza  Braga  -  UFSJ 
(membro).  O voto do relator  foi  aprovado por  unanimidade pela  assembleia  departamental.  
Item  5. Processo  nº  23122.018482/2016-49:  Plano  de  afastamento  de  docentes  para  
qualificação. Os relatores: Prof. Cássio Corrêa Benjamin e Prof. Rodrigo Azevedo dos Santos 
Gouvea  apresentaram  os  critérios  e  prioridades  a  serem  seguidos  para  a  concessão  do 
afastamento e apresentarão para apreciação da próxima Assembleia departamental a escala de  



afastamento e o relatório.  Item 6. Processo nº 23122.001692/2017-89 - Projeto de pesquisa: 
Autonomia filosófica e o pensamento de Aristóteles: debates em torno da obra De Aeternitate  
mundi de Boécio de Dácia. O Relator, Prof. Richard Romeiro Oliveira votou favoravelmente à 
corroboração do parecer que aprovou o projeto na PROPE. O voto do relator foi aprovado por 
unanimidade  pela  Assembleia  Departamental.  Item 7. Processo  nº  23122.001697/2017-10 - 
Projeto de pesquisa:  Análises arendtianas acerca das implicações da alienação humana e do  
animal  laborans na  esfera  pública.  O  Relator,  Prof.  Richard  Romeiro  Oliveira  votou  pela 
corroboração do parecer que aprovou o projeto na PROPE. O voto do relator foi aprovado por 
unanimidade  pela  Assembleia  Departamental.  Item 8. Processo  nº  23122.001700/2017-97 - 
Projeto de pesquisa:  O conceito de esfera social à luz do pensamento de Hannah Arendt.  O 
Relator, Prof. Richard Romeiro Oliveira votou favoravelmente à corroboração do parecer que 
aprovou o projeto na PROPE. O voto do relator foi aprovado por unanimidade pela Assembleia 
Departamental.  Item 9. Distribuição  de  encargos  para  o  Curso  de  Filosofia  modalidade  a 
distância: A Assembleia Departamental  aprovou por unanimidade a distribuição de encargos 
didáticos solicitados pela Coordenação do Curso de Filosofia modalidade a distância: Tópicos 
de Filosofia da Linguagem – 8º período – turma 2013,  a ser  ministrada pelo Prof. Rodrigo  
Azevedo dos Santos Gouvea, História da Filosofia II – 2º período – turma 2016, a ser ministrada 
pelo Prof. Luiz Paulo Rouanet, Epistemologia II – 2º período – turma 2016, a ser ministrada 
pelo Prof. Gustavo Leal Toledo, Ética I – 2º período – turma 2016, a ser ministrada pelo Prof. 
Richard Romeiro Oliveira, Filosofia Política I – 2º período – turma 2016, a ser ministrada pelo 
Prof. José Luiz de Oliveira. O Coordenador do Curso, Prof. Paulo Roberto Andrade de Almeida 
informou que a Prof. Shirley Dau aceitou ministrar a unidade curricular: Pesquisa de Filosofia  
em sala de aula - 8º período – turma 2013. O Chefe do Departamento solicitará da referida 
professora a formalização desse aceite. Item 10. Calendário de reuniões do DFIME para o ano 
de 2017. Foi proposto e aprovado por unanimidade pela Assembleia Departamental o seguinte 
calendário:  23 de março, 20 de abril, 18 de maio, 22 de junho, 24 de agosto, 21 de setembro, 26  
de outubro, 23 de novembro e 14 de dezembro. Item 11. Ad referendum nº 1/2017 - Nomeação 
de Comissão para avaliação de pedido de promoção funcional para a classe de Associado, do 
Prof.  Rogério  Antônio  Picoli.  A Assembleia  departamental  aprovou  por  unanimidade  o  ad 
referendum que  aprovou  a  Comissão  formada  pelos  professores:  Adelmo  José  da  Silva 
(presidente)  Glória Maria Ferreira Ribeiro (membro), José Luiz de Oliveira (Membro). Outros 
Assuntos: 1 – Atividades do RADOC/2016 da Prof. Glória Maria Ferreira Ribeiro. O relator, 
Prof. José Luiz de Oliveira votou favoravelmente à aprovação do RADOC, sendo acompanhado 
por  unanimidade  pela  Assembleia  Departamental.  2  -  O  Prof.  Flávio  Leal  propôs,  e  a 
Assembleia  Departamental  aprovou por  unanimidade  a  seguinte  nota  de  elogio  à  servidora 
terceirizada Fernanda Nunes: O Departamento de Filosofia e Métodos e a Coordenadoria do 
Curso  de  Filosofia  enaltece  as  qualidades  profissionais  da  servidora  terceirizada  Fernanda 
Nunes,  lotada  na  secretaria  da  Coordenadoria  do  Curso  de  Filosofia  da  UFSJ.  A referida 
servidora  demonstra  assiduidade,  disciplina,  responsabilidade  e  boa  vontade  no 
encaminhamento dos assuntos daquela unidade acadêmica, contribuindo de forma decisiva para 
o  seu  bom funcionamento. 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, 09 de fevereiro de 2017.


