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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos três dias de novembro 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 
14/2016/PROEN/DFIME. Sob a presidência do Prof.  Luiz Paulo Rouanet,  Chefe do 
DFIME, reuniram-se os professores, Adelmo José da Silva, Cássio Corrêa Benjamin, 
Flávio Felipe de Castro Leal, Gustavo Leal Toledo, José Luiz de Oliveira, Maria José 
Netto  Andrade,  Rodrigo  Azevedo  dos  Santos  Gouvea,  Paulo  Roberto  Andrade  de 
Almeida e  Richard  Romeiro Oliveira.  Participou da reunião,  como representante do 
Centro Acadêmico de Filosofia,  a aluna  Adriellen de Ávila  Martins,  que solicitou a 
inclusão  na  pauta  de  comunicado  sobre  a  greve  estudantil  deflagrada  no  Curso  de 
Filosofia. A solicitação foi aprovada por unanimidade pela Assembleia Departamental. 
Foram justificadas  as  ausências  dos  professores  Fábio  de  Barros  Silva,  ministrando 
minicurso  no  mesmo  horário,  João  Bosco  Batista  em  consulta  médica  no  mesmo 
horário,  Rogério  Antônio  Picoli,  afastado  para  pós  doutorado  e  Shirley  Dau, 
ministrando aula no mesmo horário.  As justificativas  de  ausência  foram aceitas  por 
unanimidade pela Assembleia Departamental. Foram dados os seguintes informes: 1 - 
Projeto de implantação do Curso de Mestrado: O Prof. Gustavo Leal Toledo informou o 
envio da Proposta à Pro-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPE, no dia 18 de 
outubro  e  disse  que  os  próximos  passos  serão  as  apreciações  pelo  CONEP e  pelo 
CONSU. Luiz Paulo Rouanet  destacou o parecer  positivo emitido pela Prof.ª  Maria 
Cecília  Maringoni  de  Carvalho.  2  -  Manifestação  de  interesse  em remoção  para  o 
DFIME  apresentada  pelo  Prof.  Bruno  Leonardo  Cunha,  atualmente  lotado  no 
DTECH/CAP/UFSJ:  O  Chefe  do  Departamento  leu  a  carta  do  interessado  e  a 
Assembleia deliberou pelo registro do pedido que poderá ser analisado quando houver 
vaga de docentes no DFIME.  3 - Pedido de aproveitamento de concurso apresentado 
pela Prof.ª Renata Cristina Lopes Andrade: O Chefe do DFIME leu o e-mail enviado 
pela  referida  professora,  recentemente  aprovada  em segundo lugar  em concurso  do 
Instituto Federal de Mato Grosso. A Assembleia deliberou pelo registro do pedido que 
poderá ser analisado quando houver vaga de docentes no DFIME. 4 - O Prof. Flávio 
Leal comunicou o recebimento de convite para orientar monografias no Curso de Letras 
da UFSJ.   5 – O Prof. Gustavo Leal Toledo informou sobre a abertura de edital por  
parte do Ian Ramsey Centre for Science and Religion, da Universidade de Oxford, que 
oferece subsídios para aquisição de livros para bibliotecas universitárias na América 
Latina e solicitou anuência para a inscrição, o que foi aprovado por unanimidade pela 
Assembleia  Departamental.  O  Prof.  Gustavo  Leal  Toledo  solicitou,  e  obteve  por 
unanimidade,  a  anuência  do  Departamento  para  a  realização  do  IX  Colóquio 
Internacional de Filosofia da Mente, a realizar-se na UFSJ, no primeiro semestre de 
2017.  6 – A Prof.ª Glória Maria Ferreira Ribeiro informou que no mês de dezembro 
entrará com pedido de promoção funcional para a classe de Professor Titular e solicitou 
ao DFIME a previsão recursos para a vinda dos professores externos da Comissão de 
avaliação do pedido, a reunir-se no início de 2017.  7 – O Prof. José Luiz de Oliveira 
comunicou  a  previsão  de  que  o  início  do  Curso  de  Especialização  no  Ensino  de 
Filosofia  ocorra  no  mês  de  março  de  2017  e  convidou  os  docentes  a  assumirem 
encargos didáticos do Curso. Disse que, oportunamente, será encaminhado ao DFIME a 
solicitação de docentes. 8 – O Prof. Paulo Roberto Andrade de Almeida comunicou sua 
eleição para o cargo de Coordenador do Curso de Filosofia modalidade a distância, 



ocorrida no dia seis de outubro de 2016.   Item 1. 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 informaram que será realizada 
reunião com os interessados no próximo dia dez, para a finalização da proposta a ser 
submetida à próxima Assembleia Departamental.  Item 2 - Orçamento do DFIME. Os 
relatores, Prof.  Cássio  Corrêa  Benjamin  e  Prof.ª  Glória  Maria  Ferreira  Ribeiro, 
aprovaram o relatório parcial do orçamento/2016 do DFIME e apresentaram os critérios 
a  serem observados  na  utilização  dos  recursos  departamentais  a  partir  de  então.  A 
prioridade será para as despesas de expediente e administrativas do Departamento e 
laboratórios. Eventuais saldos remanescentes poderão ser utilizados em pagamento de 
diárias  para  participação  de  docentes  em congressos.  O  critério  para  a  distribuição 
destas  diárias  será  a  produção  de  cada  docente,  também  observado  o  rodízio  de 
beneficiados. O Chefe do Departamento salientou que eventuais solicitações de diárias 
ao  DFIME para participação em congressos  devem ocorrer  após  esgotadas  todas  as 
possibilidades  de  solicitações  junto  aos  órgãos  de  fomento.   A  Assembleia 
Departamental aprovou por unanimidade o relatório e os critérios apresentados. Item 3. 
Relatório de conclusão de pós-doutorado da Prof.ª  Glória  Maria Ferreira Ribeiro.  O 
Prof.  Richard  Romeiro  Oliveira  leu  o  relatório  apresentado  pela  interessada  e  a 
declaração de conclusão do estágio  assinada  pelo  orientador,  Prof.  Gilvan Fogel.  A 
Assembleia Departamental aprovou por unanimidade o relatório apresentado.  Item 4. 
Distribuição dos encargos didáticos do primeiro semestre de 2017: Foram solicitados 
encargos didáticos  pelas  coordenadorias  dos  cursos  de  Administração,  Arquitetura  e 
Urbanismo,  Biossistemas,  Comunicação  Social/Jornalismo,  Ciências  Biológicas, 
Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Filosofia e Psicologia. A proposta, aprovada 
por  unanimidade  pela  Assembleia  Departamental,  será  apensada  a  esta  ata.  Outros 
assuntos: A aluna  Adriellen de Ávila Martins, representante do Centro Acadêmico de 
Filosofia,  repassou  aos  docentes  documento  com  esclarecimentos  sobre  a  greve 
estudantil deflagrada pelos alunos do Curso de Filosofia, motivada por oposição à PEC 
55/16 (antiga 241/16), a Medida Provisória de Reforma do Ensino Médio (MP 746/16), 
o corte de bolsas do CNPq e o Projeto Escola Sem Partido. Fez a leitura do documento e 
solicitou que o mesmo seja anexado a esta ata. A Assembleia Departamental deliberou, 
por  unanimidade  pelo  apoio  à  decisão  dos  estudantes,  observada  a  necessidade  de 
aguardar a apreciação do assunto pelo CONSU. 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, 
03 de novembro de 2016.


