
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA E MÉTODOS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

Aos vinte e um dias do mês de maio 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 02/2020/PROEN/DFIME. 

Sob a presidência do Prof. José Luiz de Oliveira, Chefe do DFIME, reuniram-se os 

professores Adelmo José da Silva, Cássio Corrêa Benjamin, Bruno Leonardo Cunha, 

Fabio de Barros Silva, Flávio Felipe de Castro Leal, Glória Maria Ferreira Ribeiro, 

Gustavo Leal Toledo, Leandro José Rocha, Marco Aurélio Sousa Alves, Paulo Roberto 

Andrade de Almeida, Rogério Antônio Picoli, e Shirley Dau. Foi justificada a ausência 

do Prof. Richard Romeiro Oliveira, afastado para estágio de pós-doutorado. Informes: 1 

– Fechamento do RADOC/2019. O Chefe do Departamento solicitou aos docentes que 

ainda tenham atividades de 2019 a lançar no Sistema Intelecto que o façam para o 

fechamento e análise do RADOC/2019. Atividades do RADOC/2020 também podem 

ser lançadas e os comprovantes encaminhados ao DFIME para a validação da Chefia.  2 

- O prazo para preenchimento dos formulários referentes ao Plano de Desenvolvimento 

de Pessoas - PDP/2021 foi adiado para o dia 30 de junho de 2020. Item 1 – O Chefe do 

DFIME, acompanhado pelos docentes do Departamento, deu as boas vindas ao Prof. 

Marco Aurélio Sousa Alves, removido do DTECH para o DFIME por meio da Portaria 

nº 094/2020/UFSJ, de 11 de março de 2020 em troca da vaga oriunda da exoneração do 

Prof. Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea.  Item 2 – Solicitação de anuência para 

oferta de encargos didáticos: O Chefe do DFIME e Coordenador do Curso de 

Especialização no Ensino de Filosofia - modalidade a distância, solicitou anuência da 

Assembleia Departamental para a participação dos seguintes docentes, a assumirem 

encargos didáticos do curso: Maria José Netto Andrade, Marco Aurélio Sousa Alves, 

Gustavo Leal Toledo, Glória Maria Ferreira Ribeiro, Bruno Leonardo Cunha e José 

Luiz de Oliveira e também dos docentes externos Carlos Arthur Resende e Josemir 

Nogueira Teixeira. A Assembleia Departamental aprovou por unanimidade o pedido. 

Item 3 - Distribuição de encargos didáticos solicitados pelo Curso de Licenciatura em 

Filosofia – modalidade a distância, por meio do Memo 21/2020/COFID: Foram 

indicados, e aceitaram, os seguintes docentes nos respectivos encargos didáticos 

solicitados para o 2º semestre de 2020: Shirley Dau - Metodologia do Ensino de 

Filosofia; Bruno Leonardo Cunha - Introdução à Fenomenologia do Espírito de Hegel;  

Marco Aurélio Sousa Alves - Lógica II; Flávio Felipe de Castro Leal - Estágio I. As 

indicações foram aprovadas por unanimidade pela Assembleia Departamental. Item 4 – 

Processo 23122.006786/2020-40 - Pedido de afastamento para estágio de pós-

doutorado, apresentado pela Prof.ª Glória Maria Ferreira Ribeiro. O Relator, Prof. 

Flávio Felipe de Castro Leal votou pela aprovação do pedido de afastamento integral de 

01 de agosto de 2020 a 31 de julho de 2021 e do respectivo projeto intitulado “Potência 

e melancolia em Álvaro de Campos” a ser desenvolvido em estágio pós-doutoral na 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro UFRRJ. A Assembleia departamental 

aprovou por unanimidade o voto do Relator. Item 5 - RADOC/2019 da Prof.ª Glória 

Maria Ferreira Ribeiro. O Relator Prof. Cássio Correa Benjamin votou pela aprovação 

do RADOC sendo acompanhado por unanimidade pela Assembleia Departamental. 

Item 6 – Solicitação do Prof. Flávio Felipe de Castro Leal de apreciação de possível 

redistribuição mediante surgimento de vaga no DFIME. O Chefe do DFIME ressaltou 

as qualidades profissionais e pessoais do professor, pertencente ao quadro de pessoal 

da UFVJM, e em exercício provisório no DFIME/UFSJ desde 2016. Destacou sua 



importante contribuição para as atividades do DFIME nesse período, principalmente 

na área de Metodologia Científica. Em seguida solicitou a manifestação dos docentes, 

que corroboraram os elogios e aprovaram, unanimemente, que o DFIME envide 

esforços para o atendimento à sua solicitação, seja junto à Reitoria da UFSJ, na 

obtenção de mais uma vaga de docente para o DFIME, seja mediante futura e eventual 

vaga que venha a ocorrer no próprio quadro de docentes do Departamento. Item 7 – 

Palavra ao Prof. Gustavo Leal Toledo: solicitações do PET/PPGFIL para os docentes do 

DFIME. O professor informou que, nesse período de suspensão de atividades 

presenciais, devido à pandemia coronavírus, solicitou aos integrantes do Grupo PET a 

pesquisa nos currículos lattes dos docentes e a elaboração de listas com livros, capítulos 

de livros e artigos publicados por cada um e disponíveis na internet, e outra lista dos que 

ainda não estão disponíveis. Solicitou aos docentes o fornecimento desses textos para 

serem disponibilizados para consulta em sites, como o do DFIME ou do PPGFIL ou em 

outras plataformas a serem definidas. A segunda solicitação refere-se ao atendimento a 

convite que o grupo PET encaminhará aos docentes do Mestrado, mas também aberto 

aos demais, solicitando a gravação de pequenos vídeos, sobre temas livre escolha a 

serem disponibilizados na página eletrônica do PET de Filosofia, como atividade 

desenvolvida remotamente, durante o período de pandemia. Outros Assuntos: O Prof. 

Rogério Antônio Picoli informou que, com a aprovação do novo PPC, havia um prazo 

para o Curso de Filosofia fazer a migração dos alunos que estavam no currículo de 2003 

para o currículo de 2019 e que alguns alunos perderam esse prazo, gerando um déficit 

de disciplinas a serem por eles cumpridas para que possam colar grau. Considerou que, 

ao retorno das atividades presenciais, o prazo que eles terão para cumprir essas 

exigências poderá ser muito curto, e que poderá acumular trabalho para os docentes. 

Solicitou a colaboração dos professores, que poderão ser solicitados a orientar trabalhos 

de TCC e a participarem de bancas de exame de suficiência. A Prof.ª Gloria registrou 

citação do Grupo Hipátia na live Diálogos, da ANPOF. O Prof. José Luiz de Oliveira 

informou sobre sua participação em reunião convocada pela PROEN, na qual foram 

colhidas opiniões e informações para estratégia de retorno às atividades presenciais 

quando isto for possível. 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, 21 de maio de 2020. 

  

 


