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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos oito dias do mês de novembro 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  08/2018/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, Glória Maria Ferreira Ribeiro,  Gustavo Leal Toledo, 
José  Luiz  de  Oliveira,  Maria  José  Netto  Andrade,  Paulo  Roberto  Andrade  de  Almeida,  Richard 
Romeiro Oliveira,  Rogério Antônio Picoli,   Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea e Shênia Souza 
Giarola.  A aluna  Adriellen de Àvila Martins  participou da reunião como representante do Centro 
Acadêmico de Filosofia. Foram justificadas as ausências dos professores Adelmo José da Silva, em 
preparação pra viagem ao exterior,  Luiz Paulo Rouanet, afastado para estágio de pós doutorado e 
Shirley Dau,  ministrando aula  no mesmo horário.  As justificativas  de  ausência foram aceitas  por 
unanimidade pela Assembleia Departamental.  Informes:  1 –  Palavra ao servidor Gilmar Cândido 
Rodrigues – Setor de Segurança Institucional da UFSJ: conscientização sobre o problema do consumo 
de drogas no campus,  alerta quanto ao perigo representado pela presença de possíveis traficantes. 
Disse que há estudos no sentido de solicitar a presença eventual da Polícia Militar e implantação de 
monitoramento  eletrônico.  Solicitou  o  encaminhamento  de  sugestões  ao  setor.  2  –  O  Professor 
Gustavo Leal Toledo solicitou o encaminhamento de pedido de espaço físico, equipamentos e pessoal 
secretário)  para  a  montagem da  secretaria  do  curso  de  mestrado  a  entrar  em funcionamento  no 
próximo ano. Item 1 – Ad referendum nº 9 – Anuências para o oferecimento das unidades curriculares: 
Ética  (72h)  e  Estética  (72h)  para  o  curso  de  Teatro.  A Assembleia  Departamental  aprovou  por 
unanimidade a decisão  ad referendum emitida pela Chefia do DFIME. Item 2 –  Preenchimento da 
vaga proveniente da aposentadoria do Prof. João Bosco Batista. Aprovada  pelo Reitor, ad referendum 
do CONSU, a manutenção da vaga para o DFIME, e após análise dos pedidos de aproveitamento de 
concurso,  de  redistribuição  e  de  remoção  recebidos  pelo  DFIME,  foram  considerados  critérios 
técnicos baseados nos currículos dos pretendentes e nos benefícios para o Departamento de cada uma 
das possibilidades. A comissão, composta pelos Professores Rogério Antonio Picoli,  Gustavo Leal 
Toledo  e  José  Luiz  de  Oliveira,  votou  pela  aprovação  do  pedido  de  remoção  apresentado  pelo 
Professor  Bruno Leonardo Cunha,  do  DTHEC/CAP para  o DFIME, mediante  o compromisso  do 
referido docente em assumir os encargos didáticos descobertos com a aposentadoria do Prof. João 
Bosco Batista. A Assembleia Departamental aprovou por unanimidade o voto da comissão. Item 3 – 
Processo nº 23122.017348/2018-92 - Projeto de Pesquisa: A inserção do hip hop e do rap no ensino de  
Filosofia. A relatora, Professora Glória Maria Ferreira Ribeiro votou favoravelmente à aprovação do 
projeto e foi acompanhada por unanimidade pela Assembleia departamental. A aluna Priscila Vitória 
dos Reis participará do projeto como orientanda. Item 4 – Distribuição dos encargos didáticos do 1º 
semestre  de  2019.  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  e  pela  ASSIN.  A 
proposta, aprovada por unanimidade pela Assembleia Departamental, será anexada a esta ata.  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, 08 de novembro de 2018.




