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Ata da 523^ Reunião da Egrégia Congregação da

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais

Aos 13 (treze) dias do mês de março do ano de 2017 (dois mil e dezessete), segunda- 
feira, às 14 (catorze) horas, na Sala de Reuniões da Congregação, realizou-se a 523- 
Reunião da Egrégia Congregação da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da 
Universidade Federal de Minas Gerais, sob a presidência do professor Orestes Diniz 
Neto, Diretor da Faculdade, com a presença dos seguintes membros: professores Bruno 
Pinheiro Wanderley Reis, Vice-Diretor da Faculdade; Luiz Cláudio Pereira Symanski, 
Subchefe do Departamento de Antropologia e Arqueologia; Manoel Leonardo 
Wanderley Duarte dos Santos, Chefe do Departamento de Ciência Política; Bruno 
Guimarães Martins, Chefe do Departamento de Comunicação Social; Eduardo Soares 
Neves da Silva, Chefe em exercício do Departamento de Filosofia; José Newton Coelho 
Meneses, Chefe do Departamento de História; Thais Porlan de Oliveira, Chefe do 
Departamento de Psicologia; Dimitri Fazito de Almeida Rezende, Subchefe do 
Departamento de Sociologia; Ana Flávia Moreira Santos, Subcoordenadora do Curso de 
Antropologia; Carlos Roberto Horta, Coordenador do Curso de Ciências Sociais; Ely 
Bergo de Carvalho, Coordenador do Curso de Ciências Socioambientais; Fábia Pereira 
Lima, Coordenadora dos Cursos de Comunicação Social; Abílio Azambuja Rodrigues 
Filho, Coordenador do Curso de Filosofia; Telma Maria Gonçalves Menicucci, 
Coordenadora do Curso de Gestão Pública; Edson Massayuiki Huziwara, Coordenador 
do Curso de Psicologia; Ruben Caixeta de Queiroz, Coordenador do Programa de Pós- 
Graduação em Antropologia; Ricardo Fabrino de Mendonça, Coordenador do Programa 
de Pós-Graduação em Ciência Política; Ernesto Perini Frizzera da Mota Santos, 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia; Douglas Attila Marcelino, 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em História; Lívia de Oliveira Borges, 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia; Renan Springer de 
Freitas, Decano do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia; 
Herivelton de Oliveira Ferraz, Representante dos Servidores Técnico-Administrativos; 
Vilma Carvalho de Souza, Representante (suplente) dos Servidores Técnico- 
Administrativos; Kaique Paiva Barbosa, Representante Discente. Ausência justificada: 
professor Dalmir Francisco, Representante Docente; André Luiz Pereira Miatello, 
Coordenador do Curso de História. Ausências não justificadas: Carlos Magno 
Camargos Mendonça, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação 
Social; Fábio Cabral Jota, Representante Discente; Ana Carolina Silva Vasconcelos, 
Representante Discente; João Pedro de Oliveira, Representante Discente; Lucas Ferreira 
de Souza Cruz, Representante Discente; Maria Luísa de Souza Lopes, Representante 
Discente. Constatado o quorum qualificado, 22 (vinte e duas) presenças, necessário 
para submeter as propostas de concessão de título de professor emérito à apreciação da 
Congregação, a sessão foi instalada pelo senhor presidente. Em seguida passou-se à 
ORDEM DO DIA: 1. Ata da 522a Reunião. Em votação, a Ata foi aprovada por 
unanimidade. 2. Proposta Orçamentária da UFMG. O presidente da sessão 
apresentou documento com a Proposta de Orçamento da Universidade para o ano de 
2017. Em seguida informou sobre severa restrição orçamentária imposta à Universidade 
e que a Reitoria absorveu a maior parte das perdas, mantendo para as unidades o 
orçamento equivalente ao do ano passado. Mencionou alguns aspectos da proposta 
orçamentária, a saber, o bloqueio de aproximadamente 50% do valor previsto para 
investimentos, o crescimento das despesas como aumento de preços, tarifas e reajustes 
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nos contratos de terceirização, o crescimento da demanda por recursos para assistência 
estudantil, além dos contingenciamentos na liberação dos recursos financeiros. Lembrou 
que até março serão liberados mensalmente na proporção de 1/18 do valor previsto para 
custeio e de 1/36 do valor previsto para recursos de capital. 3. Orçamento da Fafich e 
eventuais medidas de economia e intervenções. Para a Fafich, recursos para 
investimento na ordem de R$444.806,57 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, 
oitocentos e seis reais e cinquenta e sete centavos); encaminhamento de outras despesas 
- R$36.400,00 (trinta e seis mil e quatrocentos reais); acervo bibliográfico R$25.000,00 
(vinte e cinco mil reais). Lembrou que não recebemos os prometidos R$352.000,00 
(trezentos e cinquenta e dois mil reais) para reforma dos auditórios, que continuam sem 
dotação. E prevê que para este ano não poderemos contar com estes recursos, mas 
temos que preparar o projeto. Possibilidade de recursos via Reuní - R$334.000,00, que 
podem ser liberados. No entanto, lembrou que o contingenciamento do orçamento para 
este ano continua muito forte. Verba de manutenção 1/18 por mês; Investimento 1/36, 
valores irrisórios diante das demandas de despesas que temos que cumprir. Sugeriu 
planejar muito bem o uso de verbas para uma série de situações, como compra de 
passagens aéreas, e pediu aos chefes de departamento, coordenadores de cursos de 
graduação e de pós-graduação para que colaborem nesse sentido. Enfatizou a 
importância da indicação da Comissão de Orçamento da Congregação da Fafich, 
imprescindível para planejamento dos gastos agora. Comissões desdobradas a partir da 
Comissão de Planejamento instituída em 2014: Comissão de Convivência e Segurança; 
Comissão de Infraestrutura e Uso de Espaço e Comissão de Orçamento. Em seguida 
solicitou indicação de nomes para a Comissão que deverá pensar o orçamento e os 
projetos com critérios de urgência. Informou que será aberto edital para recomposição 
da Congregação, a saber, duas vagas para a representação dos servidores técnico- 
administrativos e duas vagas para a representação docente. Em seguida propôs o 
seguinte encaminhamento: a) continuar o reparo dos auditórios - o Sônia Viegas está 
em fase de conclusão, mas ainda falta o piso; b) recuperação das salas - laboratório do 
CEPAMM, repor a parede do Diretório Acadêmico e a Sala do Setor de Patrimônio. 
Projeto para pensar - Sistema de Convivência para pessoas portadoras de necessidades 
especiais, como por exemplo a sinalização no solo. Informou que sem aporte da Reitoria 
não teremos condições para reformar os banheiros ou construir rampas para cadeirantes 
e sinalizações no piso e, ainda, fazer adequação nos elevadores, uma vez que estas obras 
demandariam recursos da ordem de aproximadamente de 2 milhões e meio de reais. O 
representante técnico-administrativo Herivelton de Oliveira Ferraz lembra de alunos 
cadeirantes, com deficiência visual, da aluna do curso de Psicologia que usa triciclo, 
além de dois servidores técnico-administrativos cegos, e sugere que o trabalho seja 
executado ouvindo os demandantes, sugestão que teve a pronta concordância do 
presidente da sessão. Todas as proposições encaminhadas nesse debate foram aprovadas 
por unanimidade. 4. Lista tríplice para indicação da diretoria do Centro de Estudos 
Legislativos. O presidente da Sessão apresentou cópia da Ata do Conselho Técnico e 
Científico do Centro de Estudos Legislativos indicando, na ordem apresentada nesta 
Ata, os nomes dos professores Manoel Leonardo Wanderley Duarte dos Santos, Felipe 
Nunes dos Santos e Carlos Ranulfo Félix de Melo. Após breve debate, o nome do 
professor Manoel Leonardo Wanderley Duarte dos Santos foi indicado para a diretoria 
do CEL para um mandato de dois anos. 5. Relatório Consolidado Acadêmico 
Departamental ReCAD/2015. Os chefes de departamento receberam cópia do Ofício 
Circular 001/2017 da CPPD contendo todas as orientações para a elaboração do
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Relatório, estabelecendo o dia 12 de abril de 2017 como prazo final para entrega na 
CPPD. O Relatório está disponível no sistema Minha UFMG. Os dados foram extraídos 
dos sistemas INA, Siga, Lattes e de pessoal. Solicitou aos professores o preenchimento 
do Lattes até 28 de abril. Lembrando que: 12 de abril, envio do ReCAD; 28 abril, envio 
das informações para o Lattes e 31 de maio data limite para preenchimento do INA 
2016. O presidente da sessão alertou a todos que, a partir deste ano, será necessário o 
registro no Lattes de todas as atividades desenvolvidas extemamente à UFMG uma vez 
que elas serão exportadas para o sistema que gera os relatórios individuais. 6. 
Parâmetros para participação discente na avaliação docente. A Comissão 
constituída com o propósito de propor normas de conversão das avaliações discentes em 
algum tipo de quantitativo que possa ser pontuado no relatório anual dos professores, 
composta pelos professores Corinne Davis Rodrigues, Joana Ziller de Araújo 
Josephson, Marcela Mansur Alves, pela bibliotecária Vilma Carvalho de Souza e por 
Kaíque de Paiva Barbosa, discente, aluno do curso de Gestão Pública, fez sua reunião 
de instalação dos trabalhos na presente data. A bibliotecária Vilma informou sobre nova 
reunião agendada para aproxima segunda-feira. O professor Orestes lembrou que 
precisamos de prontidão quanto à elaboração destes critérios esclarecendo que os 
processos de progressão estão parados aguardando complementação. O professor Renan 
sugere adoção provisória da resolução complementar da Escola de Engenharia para 
suprir nossas urgências. 7. Resoluções dos Colegiados dos cursos de Filosofia e de 
Psicologia. O presidente da sessão lembrou que a responsabilidade pela aprovação de 
resoluções é da Congregação, conforme determinado no inciso V do Artigo 42 do 
Estatuto da UFMG, que segue transcrito Art. 41. “Compete à Congregação... V 
elaborar e aprovar resoluções que regulem o funcionamento acadêmico e administrativo 
da Unidade Acadêmica, em consonância com as normas da Universidade e, em especial, 
no que couber, com o disposto no art. 7o, §§ lo, 2o, 3o e 4o, deste Estatuto”. O 
professor Abílio Rodrigues Filho, coordenador do Colegiado do Curso de Filosofia 
pediu que se retirasse da pauta desta reunião a proposta do Colegiado do Curso de 
Filosofia, que será reapresentada oportunamente. Depois de acatar a solicitação do 
coordenador do curso de Filosofia, o professor Orestes, mencionando a proposta de 
Resolução do Colegiado de Psicologia, informou que houve mudança de versões 
curriculares no curso e que, por razões diversas, os programas não foram apresentados 
pelos professores ou aprovados pela Câmara Departamental. Na condição de então 
presidente da Câmara e após consulta, procedeu-se então ao reconhecimento da 
equivalência dos programas e, depois de encontrados, todos os programas foram 
aprovados. Lembrou que este tipo de problema acontece em outros colegiados e temos 
que saná-los. Mencionou que a servidora Solange Angélica Rodrigues do Amaral 
Ribeiro, responsável pelos Arquivos da Faculdade, executa tarefa fundamental na 
organização dos programas de todos os cursos da Faculdade. Todos os programas serão 
escaneados e colocados na página da Faculdade, disponibilizados para os eventuais 
interessados. O professor Ely Bergo de Carvalho pede mais esclarecimentos. O 
professor Orestes esclareceu que os programas têm de ser aprovados pelas respectivas 
Câmaras Departamentais e que precisamos do registro de cada momento dos cursos para 
construir uma base atual - base importante de consulta para docentes e discentes. 
Precisamos organizar integralmente os arquivos da Fafich - existe uma comissão 
composta pelas servidoras Solange Angélica, Vilma Carvalho e Ana Lucia do Carmo 
para implantação gradativa do nosso sistema de Arquivos. Há um Projeto da UFMG a 
ser implantado, retirando o uso de papel. Estamos cumprindo com determinação do
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MEC. O projeto vem sendo implantado em caráter experimental. O professor Bruno 
Reis mencionou padronização desse formato já em andamento. Em votação, a proposta 
de Resolução do Curso de Psicologia foi aprovada com uma abstenção. 8. Indicação de 
Listas Tríplices para Comitê de Ciências Humanas na PRPq. Trata-se de solicitação 
do professor Ado Jório Vasconcelos, Pró-Reitor de Pesquisa, em virtude do término do 
mandato dos professores Dawisson Elvécio Belém Lopes e Cristina Maria de Castro. 
Solicita a indicação de duas listas tríplices para que sejam escolhidos os substitutos para 
recomposição do Comitê. O professor Renan Springer de Freitas se dispôs a integrar 
uma das listas e o presidente da sessão pediu aos Chefes de Departamento que 
encaminhem à Diretoria suas indicações. 9. Propostas de concessão de título de 
professor emérito às professoras Carla Maria Junho Anastasia e Eliana Regina de 
Freitas Dutra. O professor José Newton Coelho Meneses pediu que a Congregação 
deixasse este assunto para a próxima reunião para que seja possível encaminhar 
pequeno relatório com o trabalho das professoras para conhecimento dos membros da 
Congregação. Proposta acatada por todos. Em seguida, o professor Orestes solicitou e 
os membros presentes aprovaram a inclusão de dois pontos na pauta desta Reunião, a 
saber, 1) indicação de um suplente para a professora Ana Carolina Vimieiro, 
representante da Fafich junto ao COEP. O nome da professora Thais Porlan de 
Oliveira foi aprovado com uma abstenção; e 2) votar a alteração do Regimento do 
Centro de Pesquisas Quantitativas em Ciências Sociais - Cepeqcs. O professor 
Bruno Reis fez breve apresentação do caso, lembrando que precisaremos ratificar as 
sugestões do relator deste assunto no Conselho Universitário propostas ainda no ano de 
2006 e que são descritas a seguir - “O órgão é proposto como “órgão auxiliar” (art. Io), 
quando evidentemente trata-se de Órgão Complementar; b) falta a menção expressa à 
competência privativa da Egrégia Congregação da Unidade proponente para a reforma 
do Regimento (art. 11, IX); c) há menção, no art. 14, II, ao art. 12, onde deveria haver a 
menção ao art. 13; d) A forma de alocação de pessoal técnico-administrativo é 
imprecisa e inadequada (cf. art. 7), indicando ou permitindo a interpretação de que o 
CEPEQCS será contratante de serviços, ainda que carente de personalidade jurídica para 
tanto”. Aprovar o regimento e convocar eleição para a diretoria do Cepeqcs. Aprovar 
lista tríplice para a indicação do diretor do Cepeqcs. Após breve debate, passou-se à 
votação e o Regimento, ajustado às determinações do relator no Conselho Universitário, 
foi aprovado por unanimidade. Inclusão de dois projetos do interesse do Departamento 
de Psicologia. A professora Thais fez a apresentação da proposta do curso de 
especialização Psicologia Clínica Gestalt Terapia e Análise Existencial, aprovado ad 
referendum pela Câmara do Departamento, a ser coordenado pela professora Cláudia 
Lins Cardoso. A professora Thais fez leitura do parecer do professor Fábio Roberto 
Rodrigues Belo, que recomenda sua aprovação. Após debate e, em votação, a proposta 
foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor diretor informou que a Comissão 
Provisória do Ciclo Introdutório às 
integralmente constituída. Dela fazem 
Departamento de Comunicação Social; 
Ciência Política; Adriana Romeiro, do
Neves, do Departamento de Filosofia e Danielle Cireno Fernandes, do Departamento de 
Sociologia. Dentre estres será escolhido pela Comissão o seu Coordenador. Não há 
necessidade de indicação de representação discente ou de servidores técnico- 
administrativo s. Não há suplentes previstos por se tratar de comissão provisória. Em 
seguida fez a apresentação das novas Normas Gerais de Graduação, esclarecendo que

Ciências Humanas - CICH, encontra-se 
parte os professores Dalmir Francisco, do 
Eduardo Meira Zauli, do Departamento de 
Departamento de História; Eduardo Soares
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estas estão disponíveis on line na página da Prograd. O professor José Newton fez 
convite a todos para as comemorações dos 60 anos do Curso de História no próximo dia 
27 de março com aula inaugural do professor Fernando Cartoga da Universidade de 
Coimbra. O professor Bruno Martins apresentou a proposta do Seminário América 
Latina: comunicação e cultura, aprovado ad referendum da Câmara do Departamento de 
Comunicação Social. O professor Orestes fez a leitura do parecer e colocou o assunto 
em votação. Aprovado por unanimidade. Indicação de dois membros para o Colegiado 
do Curso de Terapia Ocupacional - Solicitou aos chefes do Departamento de 
Antropologia e de Psicologia. 10. Homologação das decisões tomadas ad referendum 
da Congregação. Processos: 23072.056147/2016-81 - Progressão Funcional Docente 
da professora Cassandra Pereira França, do nível III para IV da classe de professor 
associado; 23072.002354/2017-05 - Progressão Funcional Docente da professora 
Priscila Carlos Brandão, do nível I para II da classe de professor associado; 
23072.005328/2017-21; Convênio de Intercâmbio entre a UFMG e o Centro de Estudos 
Sociais da Universidade de Coimbra; Projeto de Pesquisa ‘Aprendizagem, Inovação e 
Segurança do Trabalho: um estudo no segmento de calçados do APL Calçadista de 
Nova Serrana’, coordenado pela professora Ariane Agnes Corradi, do PPG Psicologia; 
Projeto de Pesquisa ‘Investigação das habilidades e interesses profissionais de alunos do 
ensino médio a partir do Modelo Hexagonal de Personalidade Profissional de John 
Holland’, coordenado pela professora Delba Teixeira Rodrigues Barros, do 
Departamento de Psicologia; Projeto de Pesquisa ‘Programa Cognitivo-Comportamental 
baseado em Mindfulness para estudantes universitários com sintomas de depressão. 
Ansiedade e estresse’, coordenado pelo professor Maycoln Leoni Martins Teodoro, do 
Departamento de Psicologia; Autorização para gestão de projetos - ‘Consolidação do 
Programa Bolsa Família e Apoio ao Plano Brasil sem Miséria’, coordenado pelo 
professor Jerônimo de Oliveira Muniz, do Departamento de Sociologia; ‘I Curso de 
Aperfeiçoamento para a Federação das APAES de Minas Gerais: Neuropsicologia do 
Desenvolvimento’, coordenado pelo professor Vitor Geraldi Haase, do Departamento de 
Psicologia; ‘Série Tropeiros’, coordenado pela professora Heloísa Maria Murgel 
Starling, do Departamento de História; ‘Reflexões teórico-clínicas a partir da obra 
psicanalítica de Silvia Bleichmar’, coordenado pela professora Cassandra Pereira 
França, do Departamento de Psicologia. Indicação do professor Bruno de Souza Leal, 
do Departamento de Comunicação Social, para recomposição do Conselho Diretor da 
Biblioteca Universitária. Em votação, todos foram homologados por unanimidade. 
Informes: Situação de pessoal administrativo na Fafich. De acordo com o professor 
Orestes, chegamos a ter 22 servidores técnico-administrativos afastados por questões de 
doenças, por aposentadorias e por questões de saúde, dos quais 15 estão em processo de 
retomo. Teremos reposição de cinco vagas. A perspectiva é positiva para o semestre 
com a volta dos técnicos que estavam afastados por problemas de saúde. Há um caso de 
abandono apelo servidor Rômulo Milagres Ferrão cujo processo está em fase de 
finalização. Há emergências relativamente resolvidas - dois Programas de Pós- 
Graduação em Psicologia, dois cursos de mestrado e outros dois de doutorado. No 
momento as pós-graduações em Psicologia estão com três servidores técnico- 
administrativos, Fabricio Veliq (afastado para qualificação), Carina Fuscaldi e Luiz 
Cláudio. Programa de Pós-Graduação em Filosofia no momento com três servidores. 
Tivemos a aposentadoria de uma servidora no Programa de Pós-Graduação em História. 
Biotério recompõe-se hoje. Entrada de novos técnicos que serão distribuídos de acordo 
com as necessidades. A Comissão de Recursos Humanos deve começar seus trabalhos o
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mais rapidamente possível. Setores sobrecarregados terão atenção especial e servidores 
serão alocados em conformidade com a necessidade. Vilma lembra que a biblioteca 
demanda novos servidores. Para fazer a distribuição necessariamente precisamos da 
Comissão de Recursos Humanos funcionando. O professor Edson Huziwara, 
coordenador do Colegiado do Curso de Psicologia, lembrou que o curso, com mais de 
800 alunos, precisa ser levado em consideração. O professor Ruben Caixeta de Queiroz 
informa de demanda de servidores para o Programa de Pós-Graduação em Antropologia 
que conta com só uma servidora que está em acompanhamento de problema de saúde na 
família. Sobre Reparos no prédio da Fafich o professor Orestes informou que o 
Reitor visitou o prédio da Faculdade e se comprometeu com a pintura do prédio. Ela 
não pode ser feita imediatamente, porém. . Há também falta de verbas, a Universidade 
começou ano no em situação muito delicada. Há contingenciamento de recursos e não 
havia preparação para tanta obra. Tintas estão sendo compradas mas há falta de pessoal. 
O professor Orestes informou que até 2014 havia 660 terceirizados para essa função de 
reparos; hoje são 160. Informou ainda que, junto com os professores Carlos Alberto 
Ávila Araújo, diretor da Escola de Ciência da Informação e Graciela Ines Ravetti de 
Gómez, diretora da Faculdade de Letras, participou de reunião com o professor Mário 
Fernando Montenegro Campos, Pró-Reitor de Administração, e que, devido às 
dificuldades, há uma ordem de prioridades. Os prédios mais afetados e depredados, 
citou como exemplo o IGC, terão prioridade. Há possiblidade de estudos para antecipar 
o processo orçado em torno de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) para tinta e mão 
de obra. Se tivermos verba própria poderemos terceirizar. O professor Renan Springer 
de Freitas perguntou sobre a possibilidade de cobrar de quem fez a sujeira. De acordo 
com o professor Orestes, o DCE irá pagar o preço. Os recursos que iriam para DCE 
serão destinados para a limpeza os prédios. A representante técnico-administrativa 
Vilma Carvalho de Souza perguntou sobre denúncia de maus tratos aos gatos e o 
professor esclareceu que a ocorrência não se deu na Fafich. O fato ocorreu nas 
dependências da Faculdade de Letras, E houve movimento junto á mídia. As três 
unidades - Fafich, Fale e ECI - têm mantido consultas mútuas e compartilhado
informações. Elaboraram um documento conjunto relativamente aos gatos. Comissão 
das Câmaras de Segurança - em breve estarão disponíveis e precisamos do 
posicionamento da comunidade para sua instalação. Podem ser instaladas, por exemplo, 
no Almoxarifado e no Setor de Patrimônio. Lembrou que a diretoria foi invadida em 
dois momentos, um na gestão anterior e outra na gestão atual. Nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e 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 membro resentes. Belo, Horizonte, 14 de março
de 2017.
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