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Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e dezenove, 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 

03/2019/PROEN/DFIME. Sob a presidência do Prof. Fábio de Barros Silva, Chefe do 

DFIME, reuniram-se os professores Adelmo José da Silva, Bruno Leonardo Cunha, Cássio 

Corrêa Benjamin, Flávio Leal, Glória Maria Ferreira Ribeiro, Gustavo Leal Toledo, José Luiz 

de Oliveira, Paulo Roberto Andrade de Almeida, Richard Romeiro Oliveira, Rodrigo Azevedo 

dos Santos Gouvea, Rogério Antônio Picoli, Shirley Dau e Shênia Souza Giarola. Foram 

justificadas as ausências dos professores Luiz Paulo Rouanet, afastado para estágio de pós 

doutorado e Maria José Netto Andrade, em reunião do Programa de Residência Pedagógica no 

mesmo horário. As justificativas de ausência foram aceitas por unanimidade pela Assembleia 

Departamental. Informes: 1 – O RADOC 2018 será analisado e apreciado pela Assembleia 

Departamental do mês de junho. 2 – O Plano de Trabalhos dos docentes do DFIME para o ano 

de 2019 será analisado e apreciado pela Assembleia Departamental do mês de junho. 3 – Foi 

publicada em 20 de maio de 2019 a Portaria nº 351/2019/UFSJ/PROGP que remove, a pedido, 

o Professor Bruno Leonardo Cunha do Departamento de Tecnologia em Engenharia Civil, 

Computação e Humanidades (DTECH/CAP) para o Departamento de Filosofia e Métodos 

(DFIME/CDB) e o Professor Ricardo de Oliveira Toledo do Departamento de Filosofia e 

Métodos (DFIME/CDB) para o Departamento de Tecnologia em Engenharia Civil, 

Computação e Humanidades (DTECH/CAP). 4 – A Professora Glória Maria Ferreira Ribeiro 

comunicou a realização do 2º Seminário de Literatura: Filosofia, Literatura e religiosidade, 

nos dias 08 e 09 de julho de 2019 na UFSJ, sendo ela e o Prof. Flávio Felipe de Castro Leal os 

organizadores. 5 – O Professor Gustavo Leal Toledo informou sobre a previsão de realização 

de encontro regional de graduação em Filosofia no segundo semestre de 2019. 6 – A 

Professora Shirley Dau informou que ela e a Coordenadora do NEAD/UFSJ,  Professora Elisa 

Tuller, participarão de encontro com os deputados federais em Brasília, de 04 a 7 de junho de 

2019 para tratar sobre a Educação a Distância. Disse que poderão ser encaminhadas demandas 

que por ventura o Departamento queira apresentar aos deputados. 7 – O Professor José Luiz 

de Oliveira informou sobre sua participação em palestra na Semana do Curso de Economia da 

UFSJ. Destacou a fala do Professor Gustavo Melo Silva (Pró-reitor de Planejamento e 

Desenvolvimento) sobre o impacto do contingenciamento das verbas das universidades 

federais, sobretudo no que se refere à pós-graduação, que precisarão manter alto nível de 

avaliação. 8 – O Professor José Luiz de Oliveira representou do DFIME na cerimônia 

comemorativa dos sessenta e cinco anos da UFSJ, que implica a comemoração da criação dos 

cursos de Filosofia Pedagogia e Letras. Na ocasião foi lançado o selo comemorativo da 

efeméride. Item 1 – Processo nº 23122.008411/2019-81, Pedido de afastamento para 

realização de estágio pós-doutoral, apresentado pelo Prof. Richard Romeiro Oliveira. O 

Relator, Prof. José Luiz de Oliveira, votou pela aprovação do pedido de afastamento integral, 

de 01 de agosto de 2019 a 31 de julho de 2020 e também pela aprovação do projeto de 

pesquisa a ser desenvolvido, intitulado: Exoterismo, epicurismo político e campanha 

antiteológica: Leo Strauss e o problema da filosofia política na modernidade. A Assembleia 

Departamental aprovou por  unanimidade o voto do relator. Item 2 – Renovação do contrato 

de professor substituto. Diante aprovação do afastamento do Prof. Richard Romeiro Oliveira 



para estágio de pós-doutorado, de 01 de agosto de 2019 a 31 de julho de 2020, o Chefe do 

DFIME sugeriu a solicitação de prorrogação do contrato da Professora Shênia Souza Giarola, 

tendo em vista ela já estar atuando no Departamento e atender o perfil para a substituição do 

referido professor. A Assembleia Departamental aprovou por unanimidade a sugestão. Item 3 

– 2ª  Jornada do Grupo de Pesquisa Mineiro em Filosofia Kantiana que acontecerá na 

Universidade Federal de São João del Rei de 30 de maio a 1º de junho de 2019, sob a 

coordenação do Prof. Bruno Leonardo Cunha. O chefe do DFIME solicitou à Assembleia 

Departamental aprovação para o pagamento de duas diárias e meia ao Prof. Fernando Manuel 

Ferreira da Silva, da Universidade de Lisboa, que participará do evento. A Assembleia 

Departamental aprovou por unanimidade a solicitação. Outros assuntos: A Professora Glória 

Maria Ferreira Ribeiro solicitou ao Professor Cássio Corrêa Benjamin, representante do 

DFIME junto ao CONSU,  apoio pela aprovação naquele Conselho do processo referente à 

formalização do Museu do Território. 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, 23 de maio de 2019. 


