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Aos catorze dias do mês de julho de dois mil e vinte, às dezesseis horas, iniciou-se 

reunião extraordinária do Departamento de Filosofia e Métodos, em plataforma virtual, 

via Google meet, conforme convocação do Memo-circular nº 04/2020/PROEN/DFIME. 

Sob a presidência do Prof. Bruno Leonardo Cunha, Sub-chefe do DFIME, reuniram-se 

os docentes: Adelmo José da Silva, Fabio de Barros Silva, Flávio Felipe de Castro Leal, 

Gustavo Leal Toledo, Leandro José Rocha, Luiz Paulo Rouanet, Marco Aurélio Sousa 

Alves, Maria José Netto Andrade, Paulo Roberto Andrade de Almeida e Rogério 

Antonio Picoli. Os Professores Cássio Correa Benjamin, José Luiz de Oliveira e Shirley 

Dau participaram voluntariamente da reunião, sem somarem quorum, por se 

encontrarem de férias. O discente Gustavo Bemvenuto da Silva Pereira participou da 

reunião como representante do Centro Acadêmico do Curso de Filosofia. Foi justificada 

a ausência do Prof. Richard Romeiro Oliveira, afastado para estágio de pós-doutorado e 

Glória Maria Ferreira Ribeiro, que se encontra em gozo de férias. As justificativas de 

ausência foram aceitas por unanimidade pela Assembleia Departamental. Foi proposta, 

com aprovação unanime da Assembleia departamental, a inclusão de cinco itens à pauta, 

que constarão ao final da ata como Outros assuntos. Informe: 1 – Planejamento de 

trabalho para 2020. O Prof. Bruno Leonardo Cunha lembrou a todos o prazo para o 

encaminhamento do planejamento de atividades, até o dia 31 de julho, para a análise na 

reunião departamental do mês de agosto; Informe: 2 – Recebimento do Memorando 

117/2020/PROGP que comunica a suspensão de novos provimentos e a realização de 

concursos públicos e processos seletivos simplificados na UFSJ em 2020; Informe: 3 – 

Recebimento do Memorando 120/2020/PROGP que comunica a suspensão da validade 

de concursos públicos e processos seletivos simplificados homologados até 20 de março 

de 2020; Informe: 4 – Recebimento do Memorando 229/2020/SECOP que informa o 

vencimento do contrato do professor substituto Leandro José Rocha em 31/07/2020. Na 

oportunidade o Prof. Bruno Cunha passou a palavra ao Prof. Leandro Rocha, que 

relatou sua boa experiência no período em que esteve na função. Em seguida, o Sub-

chefe agradeceu ao professor pelos excelentes trabalhos por ele prestados ao DFIME, 

fazendo votos de sucesso em sua carreira profissional, no que foi acompanhado pelos 

demais docentes que se manifestaram; Informe: 5 – Publicação da Portaria 296/2020 

que autoriza o afastamento em tempo integral da Prof.ª Glória Maria Ferreira Ribeiro, 

para cursar estágio de pós-doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - 

UFRRJ, no período de 01/08/2020 a 31/07/2021; Informe: 6 – O Prof. Rogério Antonio 

Picoli, Coordenador do Curso de Filosofia, informou a realização de reunião do 

Colegiado do Curso para a resposta ao formulário enviado pela Comissão de Análise de 

Atividades Acadêmicas Emergenciais UFSJ/Covid-19, constituída pela PROEN, a 

respeito dos cenários possíveis para a retomada das atividades acadêmicas. Disse que, 

no caso do curso de Filosofia, há especificidades e limitações quanto às disciplinas que 

podem ser ministradas de maneira remota, exigindo reformulações no que se refere aos 

conteúdos, prazos e treinamento de professores. Destacou a preocupação dos alunos 

quanto à integralização de carga horária, e ressaltou possíveis dificuldades técnicas, 

financeiras e psicológicas enfrentadas por muitos alunos, sobretudo nesse período de 

pandemia. Ressaltou o perfil de maior vulnerabilidade socioeconômica apresentado por 

muitos alunos de Filosofia, que precisa ser levado em conta para evitar desigualdade no 

acesso ao conteúdo a ser disponibilizado.  Informou que o Colegiado do curso discutiu a 

possibilidade de uma proposta mista: unidades curriculares em alguns casos e, 



alternativamente, a recomendação de que as unidades curriculares fossem substituídas 

por uma proposta de atividade emergencial remota a ser realizada possivelmente em 

forma de propostas ou projetos de tutorias em grupos em torno de 10 ou 15 estudantes; 

a redução das turmas tendo o objetivo de favorecer a aproximação professor-estudante e 

a qualidade do atendimento. Foi deliberado pelo Colegiado ouvir os professores do 

DFIME quanto à viabilidade da oferta das atividades emergenciais remotas de algumas 

unidades curriculares, e chamar a atenção da PROEN para o fato de que o Curso de 

Filosofia enfrentaria dificuldades para oferecer unidades curriculares normais, mesmo 

que de forma remota, em um prazo tão curto como o proposto. Informe: 7 – O Prof. 

Gustavo Leal Toledo – informou que as inscrições para a seleção da nova turma do 

Curso de Mestrado estão abertas até o dia 03 de agosto e já com alguns inscritos.  Disse 

que o grupo PET de Filosofia abriu canal de vídeo no youtube e que convidará os 

professores a gravarem vídeos a serem disponibilizados. Os alunos fizeram também 

pesquisa nos currículos dos professores, levantando suas produções bibliográficas, em 

lista disponibilizada na página do PET, podendo ser também reproduzida nas páginas do 

Curso de Mestrado e do Departamento. Informe: 8 – O Prof. Fabio de Barros Silva 

informou o recebimento de e-mail da CAPES a respeito do PIBID, e também do 

Programa de Residência Pedagógica, que apresenta quatro possibilidades para retorno 

das atividades, sendo: primeira quinzena de agosto, primeira quinzena de setembro, 

primeira quinzena de outubro e primeira quinzena de novembro. Ao término desse 

período, as bolsas de programas que não se manifestarem serão redistribuídas. Disse 

que o PIBID está se programando para provável retorno das atividades em outubro. A 

Professora Maria José de Andrade observou que, no entanto, o retorno das atividades 

dos programas está ligado ao retorno das atividades da UFSJ. Informe: 9 – A chefia 

departamental informou que foram destinadas ao Curso de Mestrado em Filosofia as 

salas CDB 2.33A e outra sala no primeiro pavimento do mesmo prédio, que fica à 

disposição da coordenação do curso. Informe: 10 – O Prof. Paulo Roberto Andrade de 

Almeida reforçou o pedido, já enviado para o e-mail dos professores, para que os 

interessados a participar das bancas de trabalho de conclusão de curso da turma de 2016 

do Curso de Licenciatura em Filosofia, modalidade à distância se manifestem. Item 1 – 

Por solicitação do Prof. Cássio Corrêa Benjamin, com a concordância do Prof. Gustavo 

Leal Toledo, foi alterado no Plano de afastamentos de docentes para qualificação 

(Processo 23122.018482/2016-49) os seus respectivos períodos de afastamento, ficando 

da seguinte forma: 2º semestre de 2021 e 1º semestre de 2022 – Prof. Gustavo Leal 

Toledo; 2º semestre de 2022 e 1º semestre de 2023 – Prof. Cássio Corrêa Benjamin, sem 

alteração dos períodos de afastamento previstos para demais docentes relacionados no 

Plano.  A Assembleia Departamental aprovou por unanimidade a alteração. Serão 

incluídos no Plano de afastamento, tão logo sejam definidas, as previsões de 

afastamento para qualificação dos professores Bruno Leonardo Cunha e Marco Aurélio 

Sousa Alves.   Item 2 – VIII Encontro Nacional do GT - Filosofia e Direito da ANPOF 

– Razão e política: diálogo em torno do direito e da democracia. O Prof. Luiz Paulo 

Rouanet, como membro da Comissão organizadora, solicitou o apoio institucional do 

DFIME para a realização do evento, que ocorrerá de 20 a 22 de outubro de 2020, na 

modalidade à distância. O pedido foi aprovado por unanimidade pela Assembleia 

Departamental. Item 3 – Processo 23122.008755/2020-23 - Projeto de Pesquisa: 

Política e Racionalidade - elementos para um debate argumentativo, apresentado pelo 

Prof. Luiz Paulo Rouanet. O Relator, Prof. Rogério Antonio Picoli, votou pela 

aprovação do projeto, sendo acompanhado por unanimidade pela Assembleia 

Departamental. Item 4 - Processo 23122.008758/2020-67 - Projeto de Pesquisa: 

Filosofia da Existenz: A questão do ser em Sartre e Arendt, apresentado pelo Prof. José 



Luiz de Oliveira, a ser desenvolvido pelo aluno Gustavo Bemvenuto da Silva Pereira. O 

Relator, Prof. Adelmo José da Silva, votou pela aprovação do projeto, sendo 

acompanhado por unanimidade pela Assembleia Departamental. Item 5 - Processo 

23122.008760/2020-36 - Projeto de Pesquisa: O não pensar e suas implicações segundo 

Hannah Arendt, apresentado pelo Prof. José Luiz de Oliveira, a ser desenvolvido pelo 

aluno Jhonatan Relher. O Relator, Prof. Adelmo José da Silva, votou pela aprovação do 

projeto, sendo acompanhado por unanimidade pela Assembleia Departamental. Item 6 - 

Processo 23122.008946/2020-95 – RADOC/2019/DFIME. O Relator, Prof. Fabio de 

Barros Silva, votou pela aprovação do Relatório de Atividades dos Docentes/2019, 

sendo acompanhado por unanimidade pela Assembleia Departamental. Diante do 

grande fluxo de atividades apresentadas pelos docentes, o Relator ressaltou a 

importância da presença do Prof. Flávio Felipe de Castro Leal, em exercício provisório 

no DFIME, para o cumprimento das muitas demandas acadêmicas assumidas pelo 

Departamento. O Relator sugeriu que isso sirva como subsídio para que o DFIME 

requeira junto à Reitoria a redistribuição definitiva do referido professor para a UFSJ. 

Outros Assuntos: 1 – Redistribuição dos encargos didáticos da Prof.ª Glória Maria 

Ferreira Ribeiro, que estará afastada para cursar pós-doutorado a partir de 1º de agosto 

de 2020 e do Prof. Leandro José Rocha, cujo contrato de professor substituto encerra-se 

em 31 de julho. Será enviado e-mail aos docentes com a lista das unidades curriculares 

para que manifestem interesse. 2 - Posicionamento do DFIME quanto ao cenário de 

provável retomada de atividades acadêmicas, tendo em vista preenchimento de 

formulário a enviar à Comissão de Análise de Atividades Acadêmicas Emergenciais 

UFSJ/Covid-19. O consenso obtido foi pelo apoio à proposta de retomada das 

atividades de forma remota, levando-se em consideração ponderações a respeito de 

acesso dos alunos às atividades e de prazos para adaptações de conteúdos e treinamento 

de professores. 3 - RADOC 2020 do Prof. Fabio de Barros Silva, para fins de 

progressão funcional – O Relator, Prof. Rogério Antonio Picoli, votou pela aprovação 

do RADOC, sendo acompanhado por unanimidade pela Assembleia Departamental. 4 - 

Inclusão de nomes de alunos relacionados a projetos de pesquisa aprovados na 

Assembleia Departamental do mês de fevereiro de 2020: Projeto de pesquisa 

apresentado pelo Prof. José Luiz de Oliveira: Processo 23122.027991/2019-13 – O 

conflito entre política e violência à luz do pensamento político de Hanna Arendt – 

Discente orientanda: Ana Luísa Lima Grein; Projetos de pesquisa apresentados pelo 

Prof. Rogério Antonio Picoli: Processo 23122.027406/2019-77 – Analítica do poder em 

Foucault - Discente orientando: Igor Correa de Barros, matrícula 16040027; Processo 

23122.027475/2019-81 – Da poesia trágica para o bem da polis: uma discussão acerca 

da poética e ética aristotélica - Discente orientando: Lucas Rodrigues Macedo,  

matrícula: 17040015; Processo 23122.027469/2019-23 – Discriminação e moralismo 

condenáveis - Discente orientanda: Nina de Souza Gomes, matrícula 170400028; 

Processo 23122.027471/2019-01 – Quine e Carnap sobre o que há - Discente 

orientando: Deiver Vinicius de Melo, matrícula 180400005; Processo 

23122.027466/2019-90 – Sustentabilidade e Temporalidade - Discente orientanda: 

Olivia Trindade Drumond, matrícula 170400037; Processo 23122.027332/2019-79 – 

Sustentabilidade Social - Discente orientanda: Rejane Aline Oliveira, matrícula 

140400072. A Assembleia Departamental aprovou por unanimidade a inclusão dos 

nomes dos alunos nos respectivos projetos de pesquisa. Nada mais havendo a tratar 

encerrou-se a reunião da qual eu, Rogério Geraldo de Paiva, secretário do DFIME, 

lavrei a presente ata que será lida e, se aprovada, será por todos assinada. São João del-

Rei, 14 de julho de 2020. 


