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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dezenove dias de maio 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  07/2016/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, Rogério 
Antônio Picoli e como convidado, o Prof. Flávio Felipe de Castro Leal, da Universidade Federal dos 
Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Participou da reunião, como representante do Centro  
Acadêmico de Filosofia, a aluna  Adriellen de Ávila Martins. Foram justificadas as ausências dos 
professores  João  Bosco  Batista,  em  consulta  médica  no  mesmo  horário, Glória  Maria  Ferreira 
Ribeiro, afastada para cursar pós-doutorado, Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea, em gozo de férias 
e Shirley Dau, por problemas de saúde. As justificativas de ausência foram aceitas por unanimidade 
pela Assembleia Departamental.  Em seguida, foi aprovada a pauta da reunião, com a inclusão do 
seguinte  Informe: O Prof. José Luiz de Oliveira comentou sua participação como representante do 
DFIME na homenagem aos servidores recém aposentados da UFSJ, realizada pela Reitoria da UFSJ 
no dia 12 de maio, no anfiteatro do  Campus Santo Antônio. Na  ocasião, dentre outros docentes e 
técnicos  administrativos,  foram  homenageados  os  professores  Ignácio  César  de  Bulhões  e  José 
Maurício de Carvalho. Item 1. Relatório parcial do orçamento do DFIME:  foi lido pelo secretário do 
DFIME o relatório parcial do Departamento, com os gastos efetuados até o momento, com o saldo 
atual  e  com a  projeção  de  saldo  para  o  restante  do  ano,  tendo  em vista  que  ainda  não  foram 
distribuídos os recusos integrais para o exercício. Foi decido que na reunião de agosto será nomeada 
comissão para definir a destinação do restante dos recursos destinados ao Departamento.  Item 2. 
Informações sobre o regime de dedicação exclusiva e horário de trabalho de professores em D.E.: O 
Chefe do Departamento disponibilizou aos docentes a legislação referente ao regime de dedicação  
exclusiva e sugeriu a definição de horário de atendimento aos alunos, a ser indicado nas portas das  
respectivas  salas.  Relembrou,  ainda,  a  necessidade  de  comunicação  prévia  à  Chefia  e  às  
coordenadorias  de  eventuais  afastamentos  ou  faltas  justificadas.  Item 3.  Considerações  sobre  os 
critérios para pontuação de atividade de ensino na avaliação para promoção/progressão na carreira  
docente: Foi definido pela Assembleia Departamental que a avaliação das atividades de ensino do 
anexo 1 da resolução CONSU 034/2014, será, a critério do avaliador, feita de forma proporcional ou 
integral,  sendo  a  opção  escolhida  registrada  no  relatório  de  avaliação  para  subsidiar  futuras 
progressões. Item 4. Solicitação de anuência para participação de docentes no Projeto de implantação 
do Curso de Mestrado em Filosofia: Foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Departamental a 
anuência para a participação dos seguintes docentes: Adelmo da Silva, Cássio Correa Benjamin, Fábio 
de Barros Silva, Glória Maria Ferreira Ribeiro, Gustavo Leal Toledo, José Luiz de Oliveira,  Luiz 
Paulo Rouanet, Rogério Antônio Picoli, Richard Romeiro Oliveira e Rodrigo Azevedo dos Santos 
Gouvea. Item 5.  Distribuição  dos  encargos  didáticos  para  o  2º  semestre  de  2016: O  Chefe  do 
Departamento apresentou a proposta de distribuição dos encargos didáticos conforme as solicitações 
das coordenadorias dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biossistemas, Engenharia 
Elétrica, Engenharia Mecânica, Filosofia, Psicologia e Teatro. A proposta, aprovada por unanimidade 
pela Assembleia Departamental, será afixada no livro de atas. 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, 19 de maio de 2016.


