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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 27 dias do mês de setembro 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  06/2018/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, Flávio Felipe de Castro Leal,  Gustavo Leal Toledo, José Luiz de 
Oliveira,  Maria José Netto Andrade,  Paulo Roberto Andrade de Almeida,  Rogério Antônio Picoli, 
Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea e Shênia Souza Giarola.  A aluna  Priscila Vitória dos Reis 
participou da reunião como representante do Centro Acadêmico de Filosofia. Foram justificadas as 
ausências dos professores Glória Maria Ferreira Ribeiro participando de banca de doutorado, Richard 
Romeiro Oliveira, em consulta médica e Luiz Paulo Rouanet, afastado para estágio de pós doutorado e 
Shirley Dau, ministrando aulas no mesmo horário.  As justificativas de ausência foram aceitas por 
unanimidade pela Assembleia Departamental. Informes:  1 –  Reunião da Congregação e das câmaras 
de  Ensino  e  Departamental  –  PDI.  Foi  criado  grupo  de  trabalho  voltado  para  a  área  de  gestão 
acadêmico-administrativa  composto  por  chefes  de  departamentos  e  coordenadores  de  curso  para 
redigir proposta a ser posteriormente encaminhada à comissão responsável pela elaboração do PDI. 2 
– Conclusão do estágio de pós-doutorado do Prof. Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea. O referido 
professor apresentou as declarações de conclusão do estágio emitidas pelos orientadores e solicitou 
mais prazo, até a próxima assembleia departamental, para a apresentação do relatório final.  3 – O 
Informativo  DIPES/PROGP  nº  11/2018,  comunica que  a  programação  das  férias  referentes  ao 
exercício 2019, ocorrerá no período de 19/09/2018 a 15/10/2018. As férias devem ser marcadas pelo 
próprio  servidor,  no  Módulo  Férias  do  Sistema  SIGRH  e  em  consonância  com  o  calendário 
acadêmico. 4 – Consulta do Núcleo Estruturante do Curso de Psicologia sobre concordância quanto à 
ementa  da  unidade  curricular  Introdução  ao  Pensamento  Filosófico.  A ementa  apresentada  será 
considerada pelo Professor Gustavo Leal Toledo e pela Professora Glória Maria Ferreira Ribeiro  par a 
devida resposta à COPSI. 5 – Tendo em vista o bom andamento do trabalho, o Chefe do Departamento 
recomendou aos docentes a leitura e pronta resposta aos e-mails encaminhados pela chefia ou pela 
secretaria  do Departamento.  6 – O Professor Paulo Roberto Andrade de Almeida informou que a 
eleição para coordenador do Curso de Licenciatura em Filosofia – modalidade a distância ocorrerá no 
dia 04 de outubro de 2018 e que ele é candidato à reeleição. 7 – O Professor Rodrigo Azevedo dos 
Santos Gouvea informou que submeteu, em parceria com o Professor Gustavo Leal Toledo e Marco 
Aurélio Alves (CAP), de projeto para o edital universal do CNPq e está aguardando resposta. 8 – O 
Chefe do departamento fez a apresentação da Professora Shênia Souza Giarola, professora substituta 
do Departamento. Item 1 – Manutenção de vaga proveniente da aposentadoria do Prof. Dr João Bosco 
Batista. Os  membros  da  comissão  constituída  para  tratar  do  assunto,  composta  pelos  professores 
Rogério Antonio Picoli, Gustavo Leal Toledo e José Luiz de Oliveira apresentaram a justificativa e 
votaram  favoravelmente  à   manutenção  da  vaga  para  o  DFIME e  foram  acompanhados  por 
unanimidade pela Assembleia departamental. Item 2 –  Processo nº 23122.017348/2018-92 - Projeto 
de  Pesquisa:  A inserção  do  hip  hop  e  do  rap  no  ensino  de  Filosofia.  Tendo  em vista  ausência 
justificada da relatora, Professora Glória Maria Ferreira Ribeiro, o processo será analisado na próxima 
Assembleia departamental.  Item 3 – Processo nº  23122.019027/2018-22 -  Projeto de Pesquisa:  A 
questão da técnica a partir do pensamento de Martin Heidegger. apresentado pela Professora Glória 
Maria Ferreira Ribeiro e que será desenvolvido com a participação da aluna Izabella Correa (PIBIC).  
O relator, Professor José Luiz de Oliveira corroborou a aprovação do projeto pela PROPE. Seu voto 
foi  aprovado  por  unanimidade  pela  Assembleia  departamental.  Item  4 –   Processo  nº 
23122.019026/2018-88  -  Projeto  de  Pesquisa:  Escuta  e  linguagem  no  pensamento  de  Martin  
Heidegger. apresentado pela Professora Glória Maria Ferreira Ribeiro e que será desenvolvido com a 
participação do   aluno Victor Brando (PIBIC). O relator, Professor José Luiz de Oliveira corroborou a 
aprovação  do  projeto  pela  PROPE.  Seu  voto  foi  aprovado  por  unanimidade  pela  Assembleia 
departamental. Item 5 – Processo nº   23122.019034/2018-24 - Projeto de Pesquisa: A relação entre  
linguagem, memória e verdade na experiência mítica-política e as possíveis influências dessa relação  



no pensamento de Martin Heidegger. apresentado pela Professora Glória Maria Ferreira Ribeiro e que 
será desenvolvido com a participação da aluna Amanda Nunes (PIIC). O relator, Professor José Luiz 
de Oliveira corroborou a aprovação do projeto pela PROPE. Seu voto foi aprovado por unanimidade 
pela Assembleia departamental. Item 6 – Processo nº  23122.019029/2018-11 - Projeto de Pesquisa: A 
questão  do  fundamento  no  pensamento  de  Martin  Heidegger,  apresentado  pela  Professora  Glória 
Maria Ferreira Ribeiro e que será desenvolvido com a participação do aluno Flávio França (PIIC). O 
relator, Professor José Luiz de Oliveira corroborou a aprovação do projeto pela PROPE. Seu voto foi 
aprovado por unanimidade pela Assembleia departamental. Item 7 – Processo nº  23122.019045/2018-
12 - Programa de Extensão: Centro de referência da Cultura Popular M. J. Guedes - quinto ano. A 
relatora, Professora Maria José Netto Andrade corroborou a aprovação do projeto pela PROEX. Seu 
voto  foi  aprovado  por  unanimidade  pela  Assembleia  departamental.  Item  8 –  Processo  nº 
23122.018332/2018-05 – Pedido de afastamento do país do Prof. Adelmo José da Silva, de 09 a 24 de 
novembro  de  2018 para  participar  do  XII  Colóquio  Tobias  Barreto e  do  Colóquio  O Krausismo 
Ibérico e Latinoamericano,  a realizarem-se na Universidade Nova de Lisboa – Portugal e das  XV 
Jornadas  Internacionales  de  Filosofia  Política,  a  realizarem-se  na   Universidade  de  Barcelona  – 
Espanha. O relator, Professor Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea votou pela aprovação do pedido de 
afastamento e foi acompanhado por unanimidade pela Assembleia Departamental. Item 9 – Processo 
nº  23122.018342/2018-32  -  Pedido  de  afastamento  do  país  do  Prof.  Paulo  Roberto  Andrade  de 
Almeida, de 09 a 24 de novembro de 2018 para participar do  XII Colóquio Tobias Barreto e  do 
Colóquio O Krausismo Ibérico e Latinoamericano, a realizarem-se na Universidade Nova de Lisboa – 
Portugal e das XV Jornadas Internacionales de Filosofia Política, a realizarem-se na  Universidade de 
Barcelona – Espanha. O relator, Professor Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea votou pela aprovação 
do pedido de afastamento e foi acompanhado por unanimidade pela Assembleia Departamental. Item 
10 – Processo nº  23122.019134/2018-51 - Pedido de afastamento do país do Prof. Flávio Felipe de 
Castro Leal, de 22 a 25 de novembro de 2018 para participar da I Jornada Mundial sobre o Ensino e  
Aprendizado de Português,  a realizar-se na Universidade do pacífico,  em Lima – Peru.  O relator, 
Professor Adelmo José da Silva votou pela aprovação do pedido de afastamento e foi acompanhado 
por  unanimidade  pela  Assembleia  Departamental.  Item  11 –   Memorando  eletrônico 
nº18/2018/COBIB  -  Solicitação de anuência de unidades curriculares  oferecidas  pelo DFIME ao 
curso  de  Bacharelado  Interdisciplinar  em  Biossistemas.  Foi  aprovada  por  unanimidade  pela 
Assembleia  departamental  a  anuência  para  o  oferecimento  das  seguintes  unidades  curriculares: 
Filosofia da Ciência, obrigatória EAD, 54 horas de carga horária, e  Sociedade, Cultura e Natureza, 
obrigatória EAD, 54 horas de carga horária.  Item 12 –  Memorando eletrônico nº78/2018/COFID  - 
Solicitação mobilização dos docentes do DFIME para oferta em caráter de recuperação de unidades 
curriculares  referentes  à  turma  de  2013  do  Curso  de  Licenciatura  em Filosofia  –  modalidade  a 
distância.   O Professor Paulo Roberto Andrade de Almeida encaminhará ao DFIME a relação de 
unidades curriculares, as datas das ofertas e o assunto será discutido entre os docentes por e-mail. 
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, 27 de setembro de 2018.




