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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos vinte e dois dias do mês de junho 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 
05/2017/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,  Flávio  Felipe  de  Castro  Leal,  Glória  Maria  Ferreira  Ribeiro, 
Gustavo  Leal  Toledo,  João  Bosco  Batista,  José  Luiz  de  Oliveira,  Maria  José  Netto  
Andrade, Richard Romeiro Oliveira, Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea e Shirley Dau. 
O aluno Thiago Geraldo Santos Sales participou da reunião como representante do Centro 
Acadêmico de Filosofia. Foram justificadas as ausências dos professores Paulo Roberto 
Andrade de Almeida, por motivos particulares e Rogério Antônio Picoli, afastado para pós 
doutorado. As justificativas de ausência foram aceitas por unanimidade pela Assembleia 
Departamental.  Item  1. Processo  23122.007428/2017-59  –  RADOC/2016.  O  Relator 
Prof.  Richard  Romeiro  Oliveira  votou favoravelmente  à  aprovação do RADOC/2016, 
sendo  acompanhado  por  unanimidade  pela  Assembleia  Departamental.  O  Chefe  do 
Departamento orientou os docentes a fazerem o lançamento e liberação das atividades de 
2017 no Sistema Intelecto ao longo do ano para evitar acúmulo de atividades por ocasião 
do fechamento do Relatório. Em seguida o Chefe do DFIME submeteu e foi aprovado por 
unanimidade  pela  Assembleia Departamental o  Ad referendum nº 2/2017/DFIME, que 
aprovou o RADOC/2016 da Profª Glória Maria Ferreira Ribeiro para fins de promoção 
funcional. Item 2.  Relatório parcial de pós-doutorado do Prof. Rogério Antônio Picoli. O 
Relator,  Prof.  Fábio de Barros  Silva,  votou favoravelmente à aprovação do Relatório, 
sendo acompanhado por unanimidade pela Assembleia Departamental.  Item 3. Processo 
nº 23122.011737/2017-23: Projeto de extensão "A comunidade de investigação filosófica 
no ensino fundamental -  14ª edição". A Relatora, Prof.ª  Glória Maria Ferreira Ribeiro 
votou  pela  corroboração  da  aprovação  pela  PROEX,  sendo  acompanhada  por 
unanimidade  pela  Assembleia  Departamental.  Item 4. Encontro  Educomunicar  para 
refletir e mobilizar – solicitação de aprovação. O Projeto do evento, aprovado junto à 
PROPE  através  do  Edital  001/2017,  a  ser  coordenado  pela  Prof.ª  Maria  José  Netto 
Andrade, realizar-se-á na UFSJ no dia 28 de setembro de 2017. O apoio do Departamento 
ao  evento  foi  aprovado  por  unanimidade  pela  Assembleia  Departamental.  Item  5. 
Processos:  23122.011996/2017-54:  Projeto  de  pesquisa  “A  ausência  do  pensamento 
reflexivo e sua relação com a dissolução do espaço público numa perspectiva arendtiana” 
(Participação  da  aluna  Camila  Silva  de  Paulo);  23122.012026/2017-76:  Projeto  de 
pesquisa “O exílio dos internos negros no hospital colônia de Barbacena: uma análise das 
fotografias  de  Luiz  Alfredo (1961)”  (Participação da aluna Jéssica  Tatiane Felizardo); 
23122.012036/2017-10: Projeto de pesquisa “A compreensão arendtiana de ideologia e 
terror  no  âmbito  do  totalitarismo” (Participação do aluno Caio  Luiz  Carvalho Penha; 
23122.012039/2017-45:  Projeto  de  pesquisa  “Sobre  o  significado  de  revolução  em 
Hannah Arendt” (Participação da aluna Ana Luísa Lima Grein);  23122.012041/2017-14: 
Projeto de pesquisa “Livre arbítrio e predestinação: uma contradição no pensamento de 
Agostinho” (Participação do aluno Mauro Luiz do Nascimento Júnior). O Relator: Prof. 
João Bosco Batista, votou pela corroboração da aprovação dos projetos de pesquisa pela 
PROPE.  O  voto  do  Relator  foi  aprovado  por  unanimidade  pela  Assembleia 
Departamental. Item 6. Processo nº 23122.012029/2017-18: Projeto de pesquisa: Platão e 
a democracia (Participação da aluna Thuanny de Fátima Nascimento Santos). O Relator,  
Prof. Rodrigo Azevedo Gouvea, corroborou a aprovação do projeto pela PROPE, e foi 



acompanhado em seu voto, por unanimidade, pela Assembleia Departamental.  Item 7. 
Memo  nº  22/2017/COFIL -   Solicitação  de  anuência  para  oferecimento  de  unidades 
curriculares  do  Curso de Filosofia,  tendo em vista  o  processo de  aprovação do novo 
Projeto  Pedagógico  do Curso  de  Filosofia,  licenciatura  e  bacharelado,  na  modalidade 
presencial.  A Assembleia  Departamental  aprovou  por  unanimidade  a  anuência  para  o 
oferecimento das unidades curriculares solicitadas pela COFIL, conforme lista anexada ao 
final desta ata.  Item 8.  Ocupação de espaço físico pelos cursos do CDB. O Prof. José 
Luiz de Oliveira informou consulta feita a ele pelo Reitor da UFSJ sobre o interesse do 
Curso de Filosofia em mudança de espaço físico. Defendeu a permanência do Curso no 
prédio central, com mudança para o térreo, se possível. Salientou a identidade do Curso 
com o prédio Central do Campus Dom Bosco, como o primeiro curso da UFSJ, criado em 
1956. Salientou ainda as características do prédio, que favorecem a movimentação dos 
alunos principalmente em dias de chuva. O Chefe do DFIME propôs e foi aprovada por 
unanimidade pela Assembleia Departamental a nomeação de comissão formada pelo Prof. 
José Luiz de Oliveira, Prof. ª Maria José Netto Andrade, o secretário do Departamento, 
Rogério  Geraldo  de  Paiva  e  o  aluno  Thiago  Geraldo  Santos  Sales,  para  apresentar 
proposta de ocupação do espaço físico.  Item 9.  Memo nº 26/2017/COFIL - Pedido de 
professor substituto pelo colegiado do Curso de Filosofia. Foi solicitado pelo Colegiado 
do Curso de Filosofia a contratação de professor substituto tendo em vista a previsão de 
afastamento do Prof. Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea  a partir de 1º de agosto de 
2017.  A  Assembleia  Departamental  aprovou  por  unanimidade  o  pedido,  que  será 
encaminhado após a publicação da portaria de afastamento do referido professor. Outros 
Assuntos: Memo nº 4/2017/PPGTDS - solicitação de docente pelo Programa de Pós-
graduação em Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável (PPGTDS), do CAP, para 
o oferecimento da unidade curricular “Sustentabilidade e Organização de Sistemas” (60h). 
Foi  indicado,  com aprovação unânime da Assembleia  Departamental,  o  Prof.  Rogério 
Antônio  Picoli.  O Prof.  Gustavo Leal  Toledo sugeriu  que  os  docentes  do  DFIME se 
disponibilizem  a  ministrar  disciplinas  em  outros  cursos.  O  Chefe  do  Departamento 
solicitou  aos  interessados  que  encaminhem  pedido  ao  Departamento  para  o 
encaminhamento  aos  respectivos  cursos.   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, 22 de 
junho de 2017.

 


