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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e dezoito, 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 04/2018/PROEN/DFIME. Sob a presidência do Prof. Fábio de Barros Silva, Chefe  
do DFIME, reuniram-se os professores Cássio Corrêa Benjamin, Flávio Felipe de Castro Leal, João Bosco Batista, 
Luiz  Paulo  Rouanet,  Maria  José  Netto  Andrade,  Paulo  Roberto  Andrade  de  Almeida,  Rogério  Antônio  Picoli, 
Richard Romeiro e Shirley Dau.  O aluno Thiago Geraldo dos Santos Sales participou da reunião como representante 
do Centro Acadêmico de Filosofia. Foram justificadas as ausências dos professores Adelmo José da Silva, em viagem 
a serviço INEP/MEC, Glória Maria Ferreira Ribeiro por falta de ônibus, Gustavo Leal Toledo, em viagem a Belo 
Horizonte, José Luiz de Oliveira,  participando de evento e Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea, afastado para 
estágio  de  pós  doutorado.  As justificativas  de  ausência  foram  aceitas  por  unanimidade  pela  Assembleia 
Departamental.  Informes:   1 –  Doutorado do  Prof. Paulo Roberto Andrade de Almeida. O  Chefe do DFIME 
comunicou  ao  DFIME  a  conclusão  do  doutorado do  Prof.  Paulo  Roberto  Andrade  de  Almeida.  Os  presentes 
parabenizaram o professor pela titulação. 2 – Atualização das páginas eletrônicas de laboratórios e revistas e as 
descrições dos grupos de pesquisa. O Prof. Rogério Antonio Picoli solicitou aos responsáveis por atualização tendo 
em vista a avaliação do Guia do estudante. 3 - O Prof. Fábio de Barros Silva informou que as novas turmas do PIBIB 
de Filosofia e da Residência pedagógica do Curso de Filosofia foram aprovadas. 4 – O Prof. Flávio Leal comunicou 
a reativação da Revista Metanoia, do Laboratório de Lógica e Epistemologia Lable, para a publicação de artigos de 
alunos. 5 -  O Prof. Paulo Roberto Andrade de Almeida informou a suspensão das viagens a serem feitas aos polos,  
tendo em vista  a greve de caminhoneiros que ocorre  no país.  6 -   O Prof. Paulo Roberto Andrade de Almeida 
informou que a aula inaugural do curso de Filosofia modalidade a distância está prevista para o dia 18 de agosto de  
2018. Pauta:  Item 1 - Ad referendum nº 3 – aprova a realização do III Simpósio Internacional de Ética e Filosofia 
Política e solicitação da gestão dos recursos financeiros pela FAUF. O Prof. Rogério Antônio Picoli informou que a 
data do evento será alterada em função dos editais de apoio a eventos. Informou ainda que a gestão de recursos deve  
ser feita, obrigatoriamente, pela FAUF.  A Assembleia Departamental aprovou por unanimidade o  ad-referendum. 
Item 2  –  Ad referendum  nº 4 – aprova o plano de trabalho elaborado pela Prof.ª Glória Maria Ferreira Ribeiro, 
referente ao Programa de Extensão do Centro de Referência da Cultura Popular. A Relatora, Prof.ª Maria José Netto 
Andrade  votou  favoravelmente  à  aprovação  do  ad  referendum,  sendo  acompanhada  por  unanimidade  pela 
Assembleia Departamental. Item 3 –  Ad referendum nº 5 – aprova a participação do Prof. Dr. Luiz Paulo Rouanet no 
Plano de Desenvolvimento Institucional de apoio à Editora da UFSJ, para fins de convênio com a FAUF para a 
gestão de recursos orçamentários. A Assembleia Departamental aprovou por unanimidade o ad-referendum. Item 4 – 
Processo  nº  23122005975/2018–81  –  Plano  de  trabalho/2018.  O  Relator,  Prof.  Rogério  Antonio  Picoli  votou 
favoravelmente  pela  aprovação  do  Plano  de  Trabalho,  sendo  acompanhado  por  unanimidade  pela  Assembleia 
Departamental.  Item 5  –  Relatório final de afastamento para pós-doutorado – Prof. Rogério Antônio Picoli.  O 
Relator,  Prof.  Fábio  de  Barros  Silva  votou  favoravelmente  à aprovação  do  Relatório, sendo  acompanhado  por 
unanimidade pela Assembleia Departamental   O Prof. Rogério Antonio Picoli foi parabenizado pelos presentes e 
agradeceu aos docentes do DFIME pela oportunidade do estágio com afastamento integral de suas atividades no 
Departamento.  Item 6  – Concurso de Professor  Substituto. Tendo em vista  o  afastamento do Prof.  Luiz  Paulo 
Rouanet para estágio de pós-doutorado no segundo semestre de 2018 e primeiro semestre de 2019 e a necessidade de  
realização de concurso para contratação de professor substituto, foi consultado o Setor de Concursos da UFSJ, que 
informou  que  a  homologação  de  concurso  em ano  eleitoral,  deve  ocorrer  até  o  dia  30  de  junho.  A comissão  
responsável pela organização e realização do concurso será composta pelos professores: Maria José Netto Andrade,  
Luiz Paulo Rouanet e Rogério Antonio Picoli, como suplentes, os professores Cássio Correa Benjamim e Flávio 
Leal.  A  composição  da  comissão  foi  aprovada  por  unanimidade  pela  Assembleia  Departamental.  Item  7  – 
Distribuição dos encargos didáticos do 2º semestre de 2018. 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, Teatro e ASSIN. A 
proposta  foi aprovada  por unanimidade pela Assembleia Departamental, será afixada ao 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, 24 de maio de 2018.


