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Ata da 524^ Reunião da Egrégia Congregação da
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril do ano de 2017 (dois mil e dezessete), 
segunda-feira, às 14 (catorze) horas, na Sala de Reuniões da Congregação, realizou-se a 
524- 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; Maria Jacqueline Rodet, Chefe 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; Verlaine Freitas, Chefe do Departamento de 
Filosofia; José Newton Coelho Meneses, Chefe do Departamento de História; Marcela 
Mansur Alves, Subchefe do Departamento de Psicologia; Corinne Davis Rodrigues, 
Chefe do Departamento de Sociologia; Karenina Vieira Andrade, Coordenadora do 
Curso de Antropologia; Renarde Freire Nobre, Subcoordenador do Curso de Ciências 
Sociais; Fábia Pereira Lima, Coordenadora do Curso de Comunicação Social; Abílio 
Azambuja Rodrigues Filho, Coordenador do Curso de Filosofia; Telma Maria 
Gonçalves Menicucci, Coordenadora do Curso de Gestão Pública; Cristina Isabel Abreu 
Campolina de Sá, Subcoordenadora do Curso de História; Laura Cristina Eiras Coelho 
Soares, Subcoordenadora do Curso de Psicologia; 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; Maycoln Leoni 
Martins Teodoro, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia - 
Cognição e Comportamento; Bráulio Figueiredo Alves da Silva, Coordenador do 
Programa de Pós-Graduação em Sociologia; Delba Teixeira Rodrigues Barros, 
Representante Docente; Elaine Aparecida Martins, Representante dos Servidores 
Técnico-Administrativos; Herivelton de Oliveira Ferraz, Representante dos Servidores 
Técnico-Administrativos; Marlene de Fátima Maciel, Representante dos Servidores 
Técnico-Administrativos; Janaína Mara Soares Ferreira, Representante dos Servidores 
Técnico-Administrativos; Kaíque Paiva Barbosa, Representante Discente (suplente); 
Maria Luísa de Souza Lopes. Representante Discente; Raphael Henrique Correia, 
Representante Discente. Ausência justificada: professores Ely Bergo de Carvalho, 
Coordenador do Curso de Ciências Socioambientais e Ricardo Fabrino de Mendonça, 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. Ausências não 
justificadas: professores Ruben Caixeta de Queiroz, Coordenador do Programa de Pós- 
Graduação em Antropologia; Carlos Magno Camargos Mendonça, Coordenador do 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social; Lívia de Oliveira Borges, 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia; Fábio Cabral Jota, 
Representante Discente; João Pedro de Oliveira, Representante Discente; Ana Carolina 
Silva Vasconcelos, Representante Discente. Constatado o quorum qualificado, 24 
(vinte e quatro) presenças, necessário para submeter as propostas de concessão de 
título de professor emérito à apreciação da Congregação, a sessão foi instalada pelo 
senhor presidente. Antes de iniciar a Pauta desta reunião, o senhor presidente 
manifestou sentimentos de pesar pelo falecimento do professor Dalmir Francisco, do 
Departamento de Comunicação Social e membro ativo nesta Congregação. Em seguida 
apresentou o professor Maycoln Leoni Martins Teodoro, que junto com o professor 
Antônio Jaeger, constituem a Coordenação, na condição de Coordenador e

Secretaria Geral da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG - Avenida Antônio Carlos 6627 Campus da Pampulha 
31270-901 Belo Horizonte MG. Telefone 313409-5016 - Fax 313409-5060 - e-mail: secrgeral@fafich.ufmg.br f



Universidade Federal de Minas Gerais
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas
Secretaria Geral

Subcoordenador, respectivamente, do Programa Pós-Graduação em Psicologia - 
Cognição e Comportamento. Informou que foram eleitos os novos membros da 
Congregação, a saber, professora Delba Teixeira Rodrigues Barros e Cláudio Santiago 
Dias Júnior, representantes titular e suplente, respectivamente, dos servidores docentes e 
os servidores técnicos administrativos Marlene de Fátima Maciel (titular) e Solange 
Angélica Rodrigues do Amaral Ribeiro (suplente); Janaína Mara Soares Ferreira 
(titular) e Edilma Batista Fernandes Pereira (suplente); Paulo Vítor Pinto de Oliveira, 
suplente do representante Herivelton de Oliveira Ferraz que foram eleitos no dia 19 de 
abril, respeitando os termos do Edital 15, de 04 de abril de 2017. O ponto relacionado à 
Ouvidoria foi retirado de pauta em virtude da ausência do relatore. Em seguida passou- 
se à ORDEM DO DIA: 1) Ata da 523a Reunião. O professor Bruno Reis fez a leitura 
da Ata, que em seguida foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 2. 
Proposta de concessão de título de Professor Emérito às professoras Carla Maria 
Junho Anastasia e Eliana Regina de Freitas Dutra, do Departamento de História. 
Com a palavra, o professor José Newton Coelho Meneses, chefe do Departamento de 
Flistória para fazer a apresentação das duas propostas, aprovadas pela Câmara 
Departamental, subscritas pelo apresentador desta matéria e pelos professores Douglas 
Attila Marcelino, Coordenador do PPG HIS e Bruno Pinheiro Wanderley Reis, vice- 
diretor da Faculdade. Acompanharam as propostas os documentos aprovados por 
unanimidade na Câmara do Departamento de História, assinadas pelos professores José 
Antônio Dabdab Trabulsi, Regina Horta Duarte, Júnia Ferreira Furtado e Heloísa Maria 
Murgel Starling, todos professores titulares do Departamento. O professor José Newton 
esclareceu que as professoras tiveram grande envolvimento na consolidação do 
Programa de Pós-Graduação em História, além de terem exercido importantes cargos na 
Administração Central e nesta Faculdade e a ocasião para essa concessão é bastante 
apropriada, considerando as comemorações dos 60 anos do Curso de História. O 
professor Ernesto Perini da Mota Santos disse não estar inteiramente convencido com 
uma das indicações depois de comparar os curricula das professoras com os dos 
signatários da indicação e, ao ler o arrazoado, não resultou claro para o professor que a 
professora Carla tenha tido atividade institucional ou outro destaque que justificasse a 
proposição. A professora Delba Barros pediu esclarecimentos regulamentares sobre a ’ ? ,J 
matéria. Os artigos 66, 71, inciso III, 71, § 2o, 73, inciso II e 79, § 5o do Regimento 
Geral da UFMG, regulamentam esta matéria. O professor José Newton esclareceu que a 
professora Carla Anastasia foi uma das principais formadoras de todos os professores 
do Departamento. O professor Orestes informou sobre dois professores eméritos do 
Departamento de Psicologia, Pierre Weil e Célio Garcia, este último sequer cursou 
doutorado e, no entanto, deixou legado da maior importância ao Departamento. 
Encerrado o debate e cumprindo o determinado no inciso II do Art. 71 do Regimento 
Geral, que determina “A concessão do título de Professor Emérito dependerá de 
proposta fundamentada, subscrita por, pelo menos, três membros da Congregação e 
aprovada em escrutínio secreto pelo voto de, no mínimo, dois terços dos seus 
membros ”, o senhor diretor designou a Comissão apuradora, constituída pela professora 
Karenina Vieira Andrade, pela servidora técnico-administrativa Janaina Mara Soares 
Ferreira e pelo discente Kaíque Paiva Barbosa. Após apuração dos votos, o resultado 
apresentado foi o seguinte: Professora Carla Maria Junho Anastasia - 22 votos 
favoráveis e sete votos em branco; professora Eliana Regina de Freitas Dutra - 23 votos 
favoráveis e 6 votos em branco. Para a aprovação, as propostas precisariam obter, no 
mínimo, 24 votos favoráveis, que correspondem aos 2/3 dos membros que compõem a
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Congregação da Fafich. 3. Formação de Comissões Assessoras da Congregação. O 
senhor diretor esclareceu que cabe a esta Congregação determinar como o orçamento da 
Faculdade será gerido. Mencionou também que há uma necessidade urgente de 
rediscutir o uso de espaços físicos na Fafich. Para o professor Bruno Reis organizar as 
Comissões Assessoras é uma tarefa que se tem mostrado difícil, considerando cinco 
comissões com cinco membros titulares e respectivos suplentes em cada uma delas. 
Apresentou planilha que vem desenvolvendo e nenhuma das cinco comissões está 
inteiramente constituída. A Comissão de Recursos Humanos foi muito atingida com 
aposentadorias, afastamentos ou falecimento. Vanessa Brandão e Ana Carolina 
Vimieiro estavam previstas para a composição desta Comissão e pergunta se o 
Departamento de História tem interesse em sugerir nome para substituição, tendo em 
vista que as professoras não mais fazem parte da Congregação. Todas essas comissões 
foram instituídas em 2014 e precisamos atualizar os seus participantes e os mandatos 
estão presumivelmente vencidos. A representante dos servidores técnico- 
administrativos Janaína Mara Soares Ferreira propõe encaminhar à diretoria até quinta 
feira oito nomes para serem distribuídos nas diferentes comissões. A professora Telma 
Menicucci lembrou que a decisão da última reunião é pela indicação de nomes de 
docentes pelos chefes do departamento. Ante a importância desta providência, o 
professor Orestes sugeriu que, na próxima reunião da Congregação estas Comissões 
sejam definidas e solicitou à Janaína as indicações de nomes dos servidores técnico- 
administrativos. Para as indicações discentes solicitou aos representantes Kaíque Paiva 
Barbosa e Raphael Henrique Correia, coordenarem junto aos estudantes as indicações 
para serem trazidas à próxima reunião. Pediu aos Chefes de Departamento que 
trabalhem em conjunto para chegar às indicações docentes. Uma vez constituídas, 
faremos planejamento das atividades de cada uma das Comissões. Exemplificando, 
mencionou a Comissão de Convivência e Segurança, que pode nos auxiliar em uma 
série de questões e que precisa trabalhar com a perspectiva de longo prazo. A Comissão 
de Orçamento deve ter atividade mais concentrada no início e no fim de cada ano, 
lembrando a todos que as Comissões não têm poderes deliberativos. Elas propõem, este 
plenário decide e executa. Lembrou do orçamento reduzido e que a Comissão de 
Orçamento deve participar das decisões de como utilizar o pouco que temos, para 
cumprir com as demandas da Faculdade. Nos afetará a todos. As Comissões terão /T / 
mandatos de dois anos. Na primeira constituição metade do grupo deverá ter mandato 
de um ano. Proposições aprovadas sem ressalvas. 4. Carta de repúdio à violência, ao 
preconceito ao assédio na Fafich. O presidente da sessão lembrou que a Congregação 
havia-se decidido por duas intervenções: uma é a carta que se fará circular na 
comunidade da Fafich, relatada por comissão presidida pela professora Maria 
Jacqueline Rodet e a outra será a instituição da Ouvidoria da Fafich que, mais que 
documentar, deverá mediar solução de conflitos. A relatora informa que já organizou 
duas reuniões com a professora Elaine Vilela, do Departamento de Sociologia quando 
foi elaborada a minuta da carta da qual fez leitura. Mencionou a ausência do discente 
Fábio Cabral Jota nos dois encontros. O professor Bruno Reis sugeriu circular o 
documento, disponibilizando-o aos membros da Congregação para, até a próxima 
reunião, recebermos sugestões para consolidação do documento com o máximo 
consenso possível para que a Congregação se sinta, de maneira coesa, de acordo com os 
seus termos. O professor entende que a professora Maria Jacqueline buscou elaborar um 
documento mais geral sem mencionar um evento específico, um documento de repúdio 
ás violências em geral e, para o professor, trata-se de atitude que precisa gerar consenso
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ainda neste semestre e ainda que a Comissão de Desfazimento prossegue seus trabalhos 
e espera que até o final deste ano todo o material considerado inservível esteja 
disponível para descarte e, finalizando, informou que as obras do Auditório Sônia 
Viegas estão praticamente concluídas, faltando apenas a colocação do piso. 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 membros presentes. Belo 
Horizonte, 25 de abril de 2017.
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