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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos nove dias do mês de novembro 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  09/2017/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,  
Gustavo Leal Toledo, João Bosco Batista,   José Luiz de Oliveira,  Luiz Paulo Rouanet e Maria José Netto 
Andrade.   Os  alunos  Thiago  Geraldo  Santos  Sales,  Adriellen  de  Ávila  Martins  e  Ana  Lúcia  Feliciano 
participaram  da  reunião  como  representantes  do  Centro  Acadêmico  de  Filosofia.  Foram  justificadas  as 
ausências dos professores Flávio Felipe de Castro Leal,  ministrando aula no mesmo horário,  Glória Maria  
Ferreira Ribeiro,  que acompanhava cônjuge submetido a procedimento médico,  Paulo Roberto Andrade de 
Almeida, participando de congresso na Universidade Federal da Paraíba – UFPB, Richard Romeiro Oliveira e  
Rogério  Antônio  Picoli  participando  da  reunião  da  Congregação  e  Rodrigo  Azevedo  dos  Santos  Gouvea, 
afastado para  estágio  de  pós  doutorado.  As  justificativas  de  ausência  foram aceitas  por  unanimidade  pela 
Assembleia Departamental. Foram dados os seguintes informes: 1 - Envio da Proposta de criação do curso de 
mestrado em Filosofia. O Prof. Luiz Paulo Rouanet comunicou a finalização e envio da proposta à PROPE. 2 -  
Processo nº 23122.018482/2016-49: Plano de afastamento de docentes para qualificação: o Prof. Cássio Corrêa 
Benjamin  solicitou  o  agendamento  de  reunião  para  finalização  do  plano.  O  Prof.  Luiz  Paulo  Rouanet 
manifestou interesse em afastar-se para pós doutorado no 2º semestre de 2018. 3 – Os representantes do Centro 
Acadêmico do curso de Filosofia, presentes à reunião leram nota do C.A. em que avaliaram a XVIII Semana de 
Filosofia.  Destacaram pontos  positivos  e  negativos  e  reforçaram a  importância  de  maior  participação  de 
professores e alunos nas atividades do evento. Por fim, receberam os parabéns dos docentes presentes pela  
ótima organização do evento. 4 - O Prof. Luiz Paulo Rouanet  comunicou a realização e convidou todos a 
participarem do II IFILO Itinerante: Filosofia Nômade,  que ocorrerá no Campus Dom Bosco, nos dias 13,14 e 
16  de  novembro  de  2017.  Item 1  - Ad  referendum  nº  10  –  Anuência  para  o  oferecimento  das  unidades 
curriculares relativas ao novo Projeto Pedagógico do Curso de Filosofia – licenciatura e bacharelado. O relator,  
Prof. Fábio de Barros Silva, votou pela aprovação parcial do ad referendum emitido pela Chefia do DFIME, 
sendo  acompanhado  por  unanimidade  pela  Assembleia  Departamental.  O  relator  esclareceu  que  foram 
aprovados os  encargos referentes  ao PPC do Curso de Filosofia  –  Grau Acadêmico:  Bacharelado.  O PPC 
referente  ao  grau  acadêmico  Licenciatura  está  passando  por  ajuste  e  a  COFIL  deverá  encaminhar,  
oportunamente, ao DFIME nova solicitação de anuência.  Item 2 -  Ad referendum nº 11/2017 – nomeação de 
Comissão para avaliação de pedido de promoção funcional  do  Prof. João Bosco Batista.  O relator,  Prof.  
Gustavo  Leal  Toledo,  votou  pela  aprovação  do  ad  referendum  emitido  pela  Chefia  do  DFIME,  sendo 
acompanhado  por  unanimidade  pela  Assembleia  Departamental. Item  3 -  Ad  referendum nº  12/2017  – 
aprovação do RADOC 2017 do Prof. João Bosco Batista para fins de promoção funcional.  O relator, Prof.  
Gustavo  Leal  Toledo,  votou  pela  aprovação  do  ad  referendum  emitido  pela  Chefia  do  DFIME,  sendo 
acompanhado por unanimidade pela Assembleia Departamental. Item 4 - Ad referendum nº 13/2017 - aprovação 
do RADOC 2017 do Prof. José Luiz de Oliveira para fins de progressão funcional. O relator, Prof. Gustavo Leal 
Toledo,  votou pela  aprovação do  ad referendum  emitido pela  Chefia  do DFIME, sendo acompanhado por 
unanimidade pela Assembleia Departamental. Item 5 - Proposta de definição de áreas de atuação dos docentes 
do DFIME. O Prof. Fábio de Barros Silva informou que a proposta será encaminhada aos docentes por e-mail e  
será   discutida na próxima reunião.    Item 6  – Relatórios  parciais  dos  Projetos  de pesquisa:   A ética da  
alteridade de Emmanuel Lévinas (Processo nº 23122.016893/2017 – 81);  “O si mesmo como um outro”: sobre  
hermenêutica e ética em Paul Ricoeur (Processo nº 23122.016892/2017 – 36);  Uma leitura de Nietzsche e  
Heidegger, a partir da perspectiva do fim da modernidade em Gianni Vattimo (Processo 23122.018425/2017-
41);  Tomás de Aquino:  o problema da relação entre homem e Deus e a valorização do mundo  (Processo 
23122.018426/2017-95). O voto do relator, lido pelo Prof. Adelmo José da Silva, foi favorável à aprovação dos 
relatórios de pesquisa apresentados. A Assembleia Departamental aprovou por unanimidade o voto do Relator. 
Item 7 -  Distribuição dos encargos didáticos para o 1º semestre de 2018. 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 anexada a esta ata. Outros assuntos: 
Foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Departamental a inclusão do Prof. Luiz Paulo Rouanet como 
membro da Comissão editorial  da  Revista  Estudos Filosóficos. 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, 09 de novembro de 2017.


