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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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 08/2017/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, Glória Maria Ferreira Ribeiro, João Bosco Batista,  José Luiz de Oliveira, Richard Romeiro  
Oliveira, Rogério Antônio Picoli e Shirley Dau.  O aluno Thiago Geraldo Santos Sales participou da reunião 
como representante do Centro Acadêmico de Filosofia. Foram justificadas as ausências dos professores Flávio  
Felipe  de  Castro  Leal,  ministrando  aula  no  mesmo  horário,  Maria  José  Netto  Andrade,  participando  das 
atividades do encontro Educomunicar para refletir e mobilizar e Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea, afastado 
para  pós  doutorado.  As  justificativas  de  ausência  foram  aceitas  por  unanimidade  pela  Assembleia 
Departamental. Foram dados os seguintes informes: 1 - O Informativo DIPES/PROGP- Nº 18/2017 estabeleceu 
o  período 01  de setembro  a  15  de outubro  para  a  programação de férias  referentes  ao  exercício 2018.  A 
programação das férias será realizada pelo próprio servidor, exclusivamente via SIGRH. Após a programação, a  
escala de férias da unidade será analisada e homologada pela chefia imediata. 2 - Ordem de serviço de número 
49/2017 estabelece o prazo de 90 dias a contar de 16 de agosto para o levantamento patrimonial da unidade.  3 – 
O Prof. Luiz Paulo Rouanet apresentou aos docentes o Pré-projeto Pedagógico do Curso de Especialização 
“Pedagogia do Esporte”, do Prof. Renato Sampaio Sadi, que convida os interessados a participarem. Item 1. 
Processo  23122.018425/2017-41:  Projeto de Pesquisa:  Uma leitura de Nietzsche  e  Heidegger,  a  partir  da  
perspectiva do fim da modernidade em Gianni Vattimo,  apresentado pelo Prof. João Bosco Batista e relatado 
pelo Prof. Adelmo José da Silva, que votou favoravelmente à aprovação do projeto, sendo acompanhado por  
unanimidade pela Assembleia Departamental.  Item 2. Processo 23122.018426/2017-95: Projeto de Pesquisa: 
Tomás de Aquino: o problema da relação entre homem e Deus e a valorização do mundo,  apresentado pelo 
Prof. João Bosco Batista e relatado pelo Prof. Adelmo José da Silva, que votou favoravelmente à aprovação do  
projeto,  sendo  acompanhado  por  unanimidade  pela  Assembleia  Departamental.  Item 3.  Relatório  final  de 
pesquisa  do  Projeto  de  pesquisa  Ética  e  verdade  –  interação  entre  política  e  hermenêutica  (Processo 
23122001377/2012-47),  apresentado pelo Prof. Luiz Paulo Rouanet e relatado pelo Prof. João Bosco Batista,  
que votou favoravelmente à aprovação do relatório,  sendo acompanhado por unanimidade pela Assembleia 
Departamental.  Item  4.  Minuta  da  Resolução  sobre  encargos  didáticos  e  Minuta  de  Resolução  sobre 
procedimentos acadêmicos no âmbito dos Cursos de Graduação presenciais e a distância da UFSJ. O Chefe do 
Departamento  apresentou  aos  docentes  os  dois  documentos  e  solicitou  o  encaminhamento  por  e-mail  de 
eventuais sugestões a serem apresentadas na próxima reunião da Congregação. Item 5. Proposta de definição de 
áreas de atuação dos docentes do DFIME. O Prof. Fábio de Barros Silva apresentou proposta a ser estudada  
pelos docentes. A proposta será encaminhada por e-mail aos docentes e eventuais alterações sugeridas serão 
incorporadas.  Item 6.   Ad referendum nº 9 – transferência de bens patrimoniais do DFIME para a Editora da 
UFSJ.  O relator, Prof. Fábio de Barros Silva, votou pela aprovação do ad referendum emitido pela Chefia do 
DFIME, sendo acompanhado por unanimidade pela Assembleia Departamental. Foram transferidos os seguintes 
bens: A97 016 481-X – mesa para impressora, 097485 –  Impressora Multifuncional HP colorida, A06 027 037-
7 – mesa de computador,  100830 – Cadeira  escritório fixa.  Item  7.  Formação de comissão eleitoral  para 
realização de eleição da Chefia departamental. Foi indicada e aprovada por unanimidade a seguinte comissão: 
Prof. João Bosco Batista (presidente),  Prof. Adelmo José da Silva (membro) e Prof. José Luiz de Oliveira  
(membro). A eleição será realizada no dia 19 de outubro. Outros assuntos: 1 - Foi aprovado pela Assembleia 
Departamental o convite ao Prof. Vinícius Berlendis de Figueiredo, da UFPR para participar de reunião com os 
docentes integrantes do projeto de implantação do Curso de mestrado em Filosofia, no dia 21 de outubro de 
2017,  às 9 horas no DFIME. 2 – O Chefe do DFIME propôs e a Assembleia Departamental  aprovou por 
unanimidade moção de reconhecimento da importância da atuação da Profª Maria José Netto Andrade frente ao 
PIBID de Filosofia. 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, 28 de setembro de 2017.

  


