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Aos 17 (dezessete) dias do mês de setembro do ano de 2012 (dois mil e doze), às 14h 
(quatorze horas) na sala n0  F-1002 (efe mil e dois), realizou-se a 479a  Reunião da Egrégia 
Congregação da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de 
Minas Gerais sob a presidência do professor Jorge Alexandre Barbosa Neves, diretor da 
Faculdade, e com a presença dos seguintes membros: professores — Mauro Lúcio Leitão 
Condé, vice-diretor da Faculdade; Fernando de Barros Filgueiras, chefe do departamento de 
Ciência Política; Carlos Alberto de Carvalho, chefe do departamento de Comunicação Social; 
Tadeu Mazzola Verza, chefe do departamento de Filosofia; Maria Stella Brandão Goulart, 
chefe do departamento de Psicologia; Danielle Cireno Fernandes, subchefe do departamento 
de Sociologia e Antropologia; Rogério Duarte do Pateo, coordenador do curso de Ciências 
Sociais; Graziela Valadares Gomes de Mello Vianna, subcoordenadora do curso de 
Comunicação Social; Miriam Campolina Diniz Peixoto, coordenadora do curso de Filosofia; 
Márcia Miranda Soares, coordenadora do curso de Gestão Pública; César Geraldo Guimarães, 
coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social; Helton Machado 
Adverse, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia; José Newton Coelho 
Meneses, coordenador do Programa de Pós-Graduação em História; Miguel Mahfoud, 
subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia; Silvio Segundo Salej Higgins, 
coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia; Manoel Leonardo Duarte dos 
Santos, representante docente; Renata Lopes Leite e Angela Maria Liberal, representantes do 
corpo técnico administrativo; José Maria Reghim Júnior, representante do corpo discente. 
Ausências não justificadas: Professores Cristina Izabel Abreu Campolina de Sá, chefe do 
departamento de História; Andrei Isnardis Horte, coordenador do curso de Antropologia 
(noturno); Aderval Costa Filho, coordenador do curso de Ciências Socioambientais; Adriana 
Romeiro, coordenadora do curso de História; Fábio Roberto Rodrigues Belo, coordenador do 
curso de Psicologia; Ruben Caixeta de Queiroz, coordenador do curso de Mestrado em 
Antropologia; Cláudia Féres Faria, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência 
Política; Os demais representantes do corpo discente não foram indicados à tempo de 
participarem desta reunião. Constatado o quorum regimental — 15 (quinze) presenças — a 
Sessão foi instalada pelo Senhor Diretor. Antes de dar início aos assuntos pautados para essa 
reunião, o senhor diretor informou que no próximo dia 01 de outubro, segunda-feira, essa 
Congregação se reunirá para atender demanda apresentada pela servidora Renata Lopes Leite. 
O senhor diretor informou também que fará, junto com a servidora Cleusa Moreira David, 
chefe da Seção de Contabilidade, urna prestação de contas dessa gestão. O professor Carlos 
Alberto de Carvalho, chefe do Departamento de Comunicação Social, pede que seja 
substituído o seu nome na lista de presença da Ata da 478a Reunião realizada em 09 de julho, 
pelo nome da professora Luciana de Oliveira, subchefe, que representou o Departamento 
naquela reunião. A servidora Renata Lopes Leite solicita que se registre a entrega de 
documento através do qual solicita esclarecimentos sobre devolução de mais de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais) para o Governo Federal e sobre a destinação desses recursos. No 
documento a servidora solicita também informações sobre as consequências imediatas e de 
longo prazo desta devolução para a Faculdade, prestação de contas detalhada desde o início da 
gestão. Menciona no a lei 12.527, de novembro de 2011 que regulamenta o acesso às 
informações. O senhor diretor propôs realização de reunião no próximo dia 01 de outubro 
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para, dentre outros assuntos, atender a solicitação da representante dos servidores técnicos 
administrativos. ORDEM DO. DIA — 1. ATAS DA 4778 E DA 478s REUNIÕES DA CONGREGAÇÃO —
Colocadas em votação as Atas foram aprovadas por unanimidade. 2. RECURSO APRESENTADO PELA 

PROFESSORA MARIA LUIZA DE MAGALHÃES NOGUEIRA CONTRA DECISÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE 

PSICOLOGIA. O relator, professor Helton Adverse, fez leitura do parecer, que recomenda a 
aprovação do recurso, contrariando a decisão da Câmara do Departamento de Psicologia. Após 
breve debate, o assunto foi colocado em votação e o parecer foi aprovado por unanimidade. 
Fica anexado à presente ata uma cópia do parecer. 3. PROCESSOS DE ESTÁGIO PROBATÓRIO FINAL — Os 
membros presentes a essa reunião aprovaram sem qualquer restrição os processos de estágio 
probatório final dos professores Elaine Meire Vilela, Juri Castelfranchi e Silvio Segundo Salej 
Higgins, todos lotados no Departamento de Sociologia e Antropologia. Cumprindo a praxe da 
casa, o senhor diretor fez leitura dos pareceres emitidos pela Comissão designada pelo Chefe 
do Departamento de Sociologia e Antropologia, todos eles recomendando enfaticamente a 
aprovação dos relatórios apresentados. José Maria Rehgin Júnior, representante discente do 
curso de Ciências Sociais endossou todas as avaliações da Comissão destacando a 
competência de cada um dos professores avaliados. 4. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA 

CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL — O presidente da sessão convidou O professor 
Carlos Alberto de Carvalho, chefe do Departamento, para apresentar a proposta. O professor 
fez a leitura do documento encaminhado à Congregação e esclareceu tratar-se de acréscimo de 
mais uma representação docente que deverá atender os atuais domínios do Departamento. 
Seguida de breve debate, a proposta, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. O 
senhor diretor solicitou a inclusão nesta pauta da PROPOSTA DE ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO 

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL e convidou o professor César 
Guimarães, coordenador do Programa, para fazer a apresentação da proposta que, grosso 
modo, indica o acréscimo de uma representação de modo a contemplar as três linhas de 
pesquisa daquele Programa de Pós-Graduação. Após debate e, em votação, a proposta foi 
aprovada por unanimidade. Cópias desses documentos permanecem anexados à presente Ata. 
5. PARECER SOBRE O RELATÓRIO INA/2011 DO DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA — O professor Carlos 
Alberto de Carvalho, relator, fez a leitura do parecer sobre o Relatório INA/2011 do 
Departamento de História. Seguido de breve debate, o parecer foi colocado em votação 
obtendo aprovação unanime. O professor José Newton Coelho Meneses apontou dois erros 
constantes no relatório encaminhado pelo Departamento. O parecer será corrigido e 
encaminhado à Secretaria Geral. Em seguida, com o consentimento dessa Congregação, a 
representante dos servidores técnicos administrativos Renata Lopes Leite distribuiu cópia de 
resolução para concessão de bolsas de trabalho. Recomendou à diretoria e aos membro da 
Congregação rigorosa observação dos termos da resolução antes de conceder bolsas à 
servidores da FAFICH. O professor Jorge reiterou que as bolsas são pagas com recursos de 
projetos de pesquisa. Critérios utilizados para concessão de bolsas ficarão sob a 
responsabilidade do professor Mauro Lúcio Condé, vice-diretor, explicando que a ideia básica 
era proporcionar a servidores que não trabalham com professores que detém recursos a 
possibilidade de também receberem bolsas. Todo o esforço se deu no sentido de premiar 
outros servidores que estão em setores distantes das relações com os professores tivessem 
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também essa oportunidade. A intenção era estimular as pessoas para o trabalho. Nosso 
entendimento inicial foi equivocado. Não foi urna boa coisa. Afeta pouco a administração 
quotidiana. No segundo ano, os recursos diminuíram muito. A lógica foi então invertida. Em 
lugar de estimular, vamos premiar os servidores que têm envolvimento com o trabalho. 
Chegamos a ter 12 cursos de especialização que geravam recursos para a Faculdade. O 
professor Jorge explicou que parte das bolsas foi paga aos servidores que se ocuparam com o 
pregão eletrônico da FAFICH, trabalho complexo e oneroso aos servidores, afirmou. O 
professor Mauro reconhece que há pessoas que trabalham intensamente e com muita 
qualidade. Ângela Liberal, contrariamente à posição da Renata, apoia a posição da diretoria. 
Entende as dificuldades dos gestores e pede explicação sobre o servidor ausente por mais de 
um ano. Jorge explica que o servidor se ausentou e, instruídos pela Procuradoria Jurítica e pelo 
Secretário Geral, abriram Comissão de Sindicância que foi demorada por fatos alheios à 
instituição. Houve um pequeno erro da nossa parte. Deixamos de mencionar um item jurídico 
no processo e isso atrasou a análise por meses. Mencionou dificuldades para demitir servidor 
público depois da constituição de 1988. 6. CONVÊNIO UFMG E UNIVERSIDAD DEL NORTE DE 

BARRANQUILLA (COLÔMBIA). O senhor diretor apresentou manifestações do Departamento de 
Filosofia, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, do Departamento de Sociologia e 
Antropologia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia. O professor Silvio Salej 
informou tratar-se da principal universidade do caribe colombiano, criada por iniciativa do 
setor privado. Esclareceu que na Colômbia há uma grande e urgente necessidade de formação 
de doutores e da criação de cursos de doutorado. Queremos atrair candidatos para os nossos 
programas de doutoramento. Prevê a possibilidade de docentes dos Departamentos de 
Sociologia e Antropologia e de Filosofia ministrarem disciplinas lá. Após debate, a proposta 
foi aprovada por unanimidade. 7. PROPOSTA DE CONVÊNIO ENTRE A UFMG E O INSTITUT DES HAUTES 

ETUDES EM SCIENCES SOCIALES — O professor Jorge fez breve histórico de evento organizado pela 
professora Vera França sobre convênio com esse instituto e o resultado foi muito bom, avaliou 
o diretor. Em seguida fez apresentação da proposta que tem como principal interessado o 
Departamento de Comunicação Social. Concluída a apresentação, a proposta, colocada em 
votação, foi aprovada por unanimidade. 8. PROPOSTA DE COMISSÃO EXAMINADORA DE CONCURSO PARA 

PROFESSOR TITULAR NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL — O professor Jorge fez a leitura da 
proposta apresentada pela Câmara do Departamento de Comunicação Social, que indicou os 
nomes dos professores Vera Regina Veiga França (UFMG), Leonardo Avritzer (UFMG), 
Renato Lessa (UFF), Wanderlei Guilherme dos Santos (UFRJ e Fundação Joaquim Nabuco), 
Carlos Nelson Coutinho (UFRJ), José Murilo de Carvalho (UFRJ), Luiz Felipe Miguel (UNB) 
e Evelina Dagnino (Unicamp). Em votação, As indicações foram aprovadas por unanimidade. 
9. PROPOSTA DE COMISSÃO EXAMINADORA PARA CONCURSO DE PROFESSOR TITULAR NO DEPARTAMENTO DE 

SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA — O professor Jorge Alexandre, presidente da sessão, convidou o 
professor Mauro Lúcio Conde para conduzir a reunião tendo em vista ser ele interessado nesse 
tema. Assumindo a presidência dos trabalhos, o professor Mauro fez a apresentação dos nomes 
indicados pela Câmara do Departamento de Sociologia e Antropologia para a Comissão 
Examinadora encarregada de dar provimento ao concurso para professor titular para a área de 
Antropologia, Sociologia e áreas afins, a saber: professores Simon Schwartzman (Instituto de 
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Estudos do Trabalho e Sociedade), Maia Celi Ramos da Cruz Scalon (UFRJ), José Luiz de 
Morais (USP), Marcus Vinicius de Feitas (UFMG), Maria Beatriz Borba Florenzano (USP), 
André Pierre Prous Poirrier (UFMG); Rubem Barboza Filho (UFJF) e José Raimundo Maia 
Neto (UFMG). Em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Antes de encerrar essa 
reunião o presidente da sessão lembrou os Pontos de Pauta para a reunião do dia 01 de 
outubro: Prestação de Contas, Rotinas administrativas, Apresentação de relatório de Comissão 
EquipeT'as e outros assuntos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a 
Sessão e eu, José Maria Campos Lima, Secretário Geral, lavrei a presente Ata, que depois de 
lida e aprovada será assinada por todos os membros presentes. Belo Horizonte, 18 de setembro 
de 2012. 
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