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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, 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  01/2019/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, Glória Maria Ferreira Ribeiro, Gustavo Leal Toledo, José Luiz de 
Oliveira, Maria José Netto Andrade, Paulo Roberto Andrade de Almeida, Richard Romeiro Oliveira, 
Rogério  Antônio  Picoli,   Rodrigo Azevedo dos  Santos  Gouvea e  Shênia  Souza  Giarola.  Também 
participou  da  reunião  o  Prof.  Bruno  Leonardo  Cunha,  do  DTECH/CAP.  Foram justificadas  as 
ausências dos professores Flávio Felipe de Castro Leal, ministrando aula no mesmo horário,  Luiz 
Paulo Rouanet, afastado para estágio de pós doutorado, Ricardo de Oliveira Toledo, ministrando aula 
no CAP no mesmo horário e Shirley Dau, em gozo de férias. As justificativas de ausência foram 
aceitas por unanimidade pela Assembleia Departamental.  Informes: 1 –  O Chefe do Departamento 
solicitou aos docentes que ainda não o fizeram o lançamento das atividades de 2018 e a liberação para 
apreciação  da  chefia  até  o  dia  31  de  março,  para  a  montagem  de  processo  e  apreciação  do 
RADOC/2018. 2 – O Chefe do Departamento solicitou aos docentes o encaminhamento do Plano de 
Trabalho  de  2019  até  o  dia  31  de  março,  para  montagem de  processo  e  apreciação  na  próxima 
Assembleia  Departamental. Item  1  – Calendário  anual  das  reuniões  do  DFIME.  Foi  proposto  e 
aprovado por unanimidade o seguinte calendário de reuniões do DFIME em 2019: 21 de março, 25 de 
abril, 16 de maio, 27 de junho, 22 de agosto, 19 de setembro, 17 de outubro, 21 de novembro e 12 de 
dezembro. Item 2 – Processo 23122.001980/2019-13 Pedido de remoção do Prof. Ricardo de Oliveira 
Toledo do DFIME para o DTECH e do Prof. Bruno Leonardo Cunha do DTECH para o DFIME. O 
Prof.  Fabio  de  Barros  Silva  leu  as  cartas  de  solicitação  de  remoção  de  ambos  os  docentes  e  a 
aprovação  do  pedido  por  parte  do  DTECH.  Em  seguida  colocou  em  votação  e  a  Assembleia 
Departamental  aprovou  por  unanimidade  os  pedidos.  Item  3  –  O  Prof.  Fábio  de  Barros  Silva 
informou sobre a realização do evento: “Memória, Direito e Utopia” - VIII Colóquio Nacional de 
Filosofia da História e VI Encontro do GT Filosofia e Direito da ANPOF, sob sua coordenação geral, a 
realizar-se na UFSJ em parceria com a UFMG, através do Campus Cultural de Tiradentes, de 1º a 4 de 
outubro de 2019. Solicitou o apoio por parte  do DFIME para a  realização do evento e  para que 
desempenhe a função de coordenador geral, o que foi aprovado por unanimidade pela Assembleia 
Departamental.  Outros  Assuntos:  1 -  Plano  de  trabalho apresentado pelo  Prof.  Bruno Cunha.  O 
Relator, Prof. José Luiz de Oliveira, votou pela aprovação do Plano de trabalho apresentado pelo Prof. 
Bruno Leonardo Cunha e  foi acompanhado por  unanimidade pela  Assembleia  Departamental.  2 - 
Tendo em vista tramitação de Processo de progressão funcional, o Relatório de Atividades do Docente 
– RADOC/2018 do Prof. Rogério Antônio Picoli será apreciado pela Chefia do DFIME ad referendum 
da 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, 21 de fevereiro de 2019.


