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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos vinte e cinco de maio 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  03/2017/PROEN/DFIME. Sob a  presidência  do Prof.  Luiz  Paulo Rouanet,  
Chefe do DFIME, reuniram-se os professores Cássio Corrêa Benjamin, Fábio de Barros Silva, Gustavo Leal  
Toledo, Flávio Felipe de Castro Leal,  José Luiz de Oliveira,  Paulo Roberto Andrade de Almeida e Rodrigo  
Azevedo dos Santos Gouvea. Participaram os alunos Thiago Geraldo Santos Sales, Caio Luiz Carvalho Penha e 
Henrique  Resende  Correia  como  representantes  do  centro  Acadêmico  de  Filosofia.  Foram  justificadas  as  
ausências dos professores Adelmo José da Silva, em viagem a serviço do INEP/MEC; Glória Maria Ferreira  
Ribeiro, ocupada na adequação do plano de trabalho do programa de extensão sob sua responsabilidade ao novo 
formulário relativo a convênios firmados com empresas privadas; João Bosco Batista, por problemas de saúde; 
Maria  José  Netto  Andrade,  acompanhando  o  marido  submetido  a  procedimento  cirúrgico;  Richard  Romeiro 
Oliveira,  por  problemas  de  saúde,  Rogério  Antônio  Picoli,  afastado para  pós  doutorado e  Shirley Dau,  por 
problemas pessoais. As justificativas de ausência foram aceitas por unanimidade pela Assembleia Departamental.  
Foi deliberado pela Assembleia Departamental que justificativas de ausência por motivos de saúde deverão ser  
seguidas  de  apresentação  de  atestado  ou  comprovante  de  comparecimento  à  consulta  médica.  O  Chefe  do 
Departamento  salientou  a  obrigatoriedade  e  a  importância  da  frequência  dos  docentes  às  Assembleias 
departamentais. Foram dados os seguintes informes: 1 - O Chefe do Departamento comunicou o recebimento do 
formulário “Programa de Acompanhamento das  Pós-graduações  Strito  Sensu  da UFSJ  – ações  das  unidades 
acadêmicas”,  enviado  pela  PROPE,  e  que  recolhe  informações  sobre  ações  desenvolvidas  pelas  Unidades  
Acadêmicas para sustentar ou criar Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no âmbito da UFSJ. 2 - O Prof. 
Gustavo  Leal  Toledo  informou  a  publicação  do  Edital  CNPq  de  produtividade  e  pesquisa  e  ressaltou  a 
importância de se enviar os dados tendo em vista a submissão da proposta de criação do mestrado em Filosofia. 
Item 1. Ad referendum nº 8: Processo 23122.024392/2016-97 - Projeto de Pesquisa:  O começo da Filosofia -  
Admiração e Angústia, diálogos entre a Filosofia Antiga e Contemporânea, apresentado pela Prof.ª Glória Maria 
Ferreira  Ribeiro  e  que  terá  a  participação  do  aluno  José  Henrique  Fonseca  Franco e  Processo 
23122.024394/2016-86 - Projeto de Pesquisa: O jogo como método de ensino de Filosofia, também apresentado 
pela Prof.ª Glória Maria Ferreira Ribeiro e que terá a participação da aluna Isabela Correia Magalhães Coutinho .  
O relator, Prof. Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea.  votou favoravelmente à aprovação do  ad referendum, 
sendo acompanhado por unanimidade pela Assembleia Departamental. Item 2.  Processo nº 23122.018482/2016-
49: Plano de afastamento de docentes para qualificação.  Os relatores,  Prof. Cássio Corrêa Benjamin e Prof. 
Rodrigo Azevedo dos Santos Gouvea marcarão reunião com os interessados para a  definição de critérios e 
elaboração da tabela de afastamento. Item 3. Processo nº 23122.007426/2017-60 - Plano de trabalho dos docentes 
para  2017.  o  Relator,  Prof.  Fábio de  Barros  Silva,  votou  favoravelmente  à  aprovação do  Plano de trabalho 
apresentado pelos docentes. O voto do relator foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Departamental.  
Item 4. Processo 23122.010377/2017-42 – Projeto de extensão:  Centro de Referência da Cultura popular –  
quinto ano de continuidade. O voto da relatora, Prof.ª Maria José Netto Andrade, lido pelo Prof. Fábio de Barros  
Silva, foi favorável à aprovação do projeto de extensão, sendo acompanhado por unanimidade pela Assembleia  
Departamental. Item 5. Processo 23122.010497/2017-40 Pedido de afastamento do país – apresentado pelo Prof. 
Rodrigo  Azevedo  dos  Santos  Gouvea  para   qualificação  profissional  (desenvolvimento  de  projeto  de  pós-
doutorado) no Instituto de Investigaciones Filosóficas da Sociedad Argentina de Análisis  Filosófico, em Buenos 
Aires,  na  Argentina,  de  1º  de  agosto  de  2017  a  31  de  julho  de  2018.  O  pedido  de  afastamento  inclui  a  
possibilidade de execução de parte da atividade de pesquisa pós-doutoral  na Alemanha. O Relator.  Prof.  Dr. 
Cássio Corrêa Benjamim, emitiu parecer favorável à aprovação do pedido, sendo acompanhado por unanimidade  
pela Assembleia Departamental.   Item 6. Distribuição dos encargos didáticos para o 2º semestre de 2017: O 
Chefe do Departamento apresentou a proposta de distribuição dos encargos didáticos conforme as solicitações das  
coordenadorias  dos  cursos  de  Administração,  Arquitetura  e  Urbanismo,  Biossistemas,  Engenharia  Elétrica,  
Engenharia  Mecânica,  Filosofia,  Filosofia  modalidade  a  distância  e  Psicologia.  A proposta,  aprovada  por  
unanimidade pela Assembleia Departamental, será afixada ao livro de atas. Outros Assuntos: O aluno Caio Luiz 
Carvalho Penha,  como membro do Centro Acadêmico de Filosofia apresentou solicitação de uso da sala  de  
reuniões do DFIME, sala 2.27A,  para atividades daquele Centro Acadêmico sob alegação de inadequação do 
espaço atualmente utilizado pelo CAFIL e a ausência de outros espaços disponíveis no campus Dom Bosco. A 
Assembleia departamental deliberou por unanimidade pela utilização compartilhada da referida sala, em caráter  
provisório, até que se encontre locação adequada para o Centro acadêmico. Tendo em vista as outras atividades 
que já ocorrem na referida sala, será montado um cronograma com os respectivos horários e usos.  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, 25 de maio de 2017.


