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Ata da 525- Reunião da Egrégia Congregação da
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio do ano de 2017 (dois mil e dezessete), 
segunda-feira, às 14 (catorze) horas, na Sala de Reuniões da Congregação, realizou-se a 
525a 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; Thais 
Porlan de Oliveira, Chefe do Departamento de Psicologia; Corinne Davis Rodrigues, 
Chefe do Departamento de Sociologia; Ana Flávia Vieira 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 do Curso de Comunicação Social; Rogério Antônio 
Lopes, Subcoordenador 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; Antônio Márcio Ribeiro 
Teixeira, Subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia; Maycoln 
Leoni Martins Teodoro, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia - 
Cognição e Comportamento; Renan Springer de Freitas, Decano do Programa de Pós- 
Graduação em Sociologia; Cláudio Santiago Dias Júnior, Representante Docente 
(suplente); Elaine Aparecida Martins, Representante dos Servidores Técnico- 
Administrativos; Marlene de Fátima Maciel, Representante dos Servidores Técnico- 
Administrativos; Janaína Mara Soares Ferreira, Representante dos Servidores Técnico- 
Administrativos; Ausência justificada: Herivelton de Oliveira Ferraz, Representante 
dos Servidores Técnico-Administrativos. Ausências não justificadas: professores 
André Luís Pereira Miatello, Coordenador do Curso de História; Carlos Magno 
Camargos Mendonça, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação 
Social; Douglas Attila Marcelino, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 
História e os representantes discentes Fábio Cabral Jota, João Pedro de Oliveira, Ana 
Carolina Silva Vasconcelos, Kaíque Paiva Barbosa, Maria Luísa de Souza Lopes, 
Raphael Henrique Correia, Representante Discente. Constatado o quorum qualificado, 
24 (vinte e quatro) presenças, necessário para submeter a proposta de redistribuição da 
professora Márcia Bezerra de Almeida, da Universidade Federal do Pará - UFPA para o 
Departamento de Antropologia e Arqueologia desta Faculdade, a sessão foi instalada 
pelo senhor presidente. ORDEM DO DIA: 1) Ata da 524a Reunião. O professor 
Bruno Reis fez a leitura da Ata, que em seguida foi colocada em votação, sendo 
aprovada por unanimidade. 2) Propostas de implementação de jornada de 30 horas 
semanais para seções administrativas da Fafich. O Art. 9o da Resolução 
Complementar 03/2015, que dispõe sobre a jornada de trabalho de trinta horas semanais
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e seis horas diárias para servidores técnico-administrativos em educação, aponta que 
“As propostas de implantação da jornada especial deverão ser apresentadas pelo 
Diretor, que as encaminhará para manifestação da Congregação da Unidade ou 
estrutura equivalente e, a seguir, as enviará para deliberação do Reitor”. As propostas 
apresentadas na 524a Reunião, realizada no dia 24 de abril, a saber, Biblioteca, Seção de 
Compras, Seção de Contabilidade, Programa de Pós-Graduação em Comunicação 
Social, Secretaria Geral e Seção de Pessoal, foram devolvidas aos respectivos setores de 
origem para ajustes e padronização e deverão ser reapresentadas na próxima reunião, 
agendada para o dia 26 de junho. 3. Proposta de Alteração na composição da 
Câmara do Departamento de Psicologia. A professora Thais Porlan de Oliveira, chefe 
do Departamento, solicitou a inclusão de dois membros (titular e suplente, 
respectivamente) na atual configuração da Câmara do Departamento, decorrente da 
criação do novo Programa de Pós-Graduação em Psicologia - Cognição e 
Comportamento, em funcionamento desde dezembro de 2016. Esclareceu que, via de 
regra, têm assentos natos na Câmara do Departamento os coordenadores do curso de 
graduação e dos Programas de Pós-Graduação, justificando, portanto, a necessidade de 
se incorporar, na estrutura da Câmara Departamental, o coordenador e subcoordenador 
do novo Programa de Pós-Graduação em Psicologia - Cognição e Comportamento. 
Após breve debate, seguido de votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 4) 
Homologação do nome do professor Jerônimo de Oliveira Muniz como diretor do 
Centro de Pesquisas Quantitativas em Ciências Sociais - Cepeqcs. O professor 
Bruno Reis mencionou encaminhamentos da administração do Programa de 
Treinamento Intensivo em Metodologia Quantitativa a propósito de cobrança de taxa de 
matrícula. O professor lembrou que o MQ é opção para cumprimento de créditos no 
Programa de Pós-Graduação em Sociologia e em outros Programas de pós-graduação na 
UFMG. Avaliou que precisamos constituir formalmente a coordenação do Cepeqcs, 
parada desde o ano de 2006 uma vez que esta seria a instância para arbitrar esta questão. 
Em março aprovamos o regimento do CEPEQCS conforme orientações do Conselho 
Universitário. No capítulo das Disposições Transitórias, o regimento mantém o atual 
diretor por um ano e, como o regimento foi aprovado em 13 de março, o mandato do 
professor Jeronimo encerrará em março de 2018, quando o Conselho Técnico e 
Científico do órgão e o credenciamento de pesquisadores precisam estar devidamente 
constituídos. Propõe que em novembro deste ano a Congregação elabore a lista tríplice 
para o mandato seguinte, que deverá ter início em 13 de março de 2018. Após breve 
debate, o nome do professor Jerônimo foi homologado sem qualquer ressalva. 5. 
Homologação da proposta de oferecimento do Programa de Treinamento Intensivo 
em Metodologia Quantitativa 2017. Assunto transferido para a próxima reunião. 06. 
Processo de redistribuição da professora Márcia Bezerra de Almeida da UFPA 
para o Departamento de Antropologia e Arqueologia. A Profa. Maria Jacqueline 
Rodet, chefe do Departamento, esclareceu que recebemos esta vaga em permuta da vaga 
do professor Marcos André Torres Souza, que se transferiu para a UFR.l. Enfatizou a 
necessidade da lotação profa. Márcia Bezerra no Departamento já para o próximo 
semestre. O quadro de professores diminuiu e citou três aposentadorias recentes e outras 
previstas para o decorrer deste ano. Em seguida, o professor Bruno Reis fez a leitura do 
parecer da Comissão constituída pelos professores Andrés Zarankin, Luís Cláudio 
Pereira Symanski e Tarcísio Rodrigues Botelho. O parecer da Comissão foi aprovado 
em escrutínio secreto por 2/3 (dois terços) dos membros que constituem o órgão, 
conforme exigências expressas nos regulamentos desta Universidade. Cumpridos os
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procedimentos e encerrada a votação, o presidente da sessão convidou os professores 
Ernesto Perini da Mota Santos e Renan Springer de Freitas e a servidora Marlene de 
Fátima Maciel para constituírem a comissão apuradora dos votos. A proposta de 
redistribuição foi aprovada por 24 (vinte e quatro) votos favoráveis e dois votos em 
branco. 07. Indicação de nomes para comissão avaliadora do processo de promoção 
para a classe de professor associado no Departamento de Ciência Política. 
Indicados os professores Jorge Alexandre Barbosa Neves, do Departamento de 
Sociologia; Magna Maria Inácio e Mário Fuks, do Departamento de Ciência Política. 
Em votação as indicações foram aprovadas por unanimidade. 08. Critérios para 
participação discente nos processos de avaliação docente. Tendo em vista a falta de 
informações para sustentar qualquer tipo de decisão sobre o assunto nesta reunião, o 
presidente da sessão propôs como encaminhamento levar o tema para a próxima 
reunião, solicitando à professora Corinne fazer circular o esboço da resolução. Solicitou 
também à professora Thais Porlan divulgar entre os membros da Congregação o modelo 
quantitativo do departamento de Psicologia para avaliação dos Relatórios 1NA. Em 
seguida, pediu autorização para incluir os seguintes pontos na pauta desta reunião: (a) 
Constituição dos novos Colegiados do curso de Comunicação Social, (b) Prorrogação 
de prazo do Termo Aditivo junto à fundep para conclusão do projeto de extensão 
“Mulheres construindo cidadania: iniciativas para o empoderamento econômico de 
mulheres e a construção da igualdade de gênero em Minas Gerais” e (c) Prestação de 
Contas do Projeto “Fórum das Mulheres do Vale do Jequitinhonha: enraizamento e 
transformações. Inclusões aprovadas. 9. Constituição dos novos Colegiados do curso 
de Comunicação Social. Com a palavra, a professora Fábia Lima, coordenadora do 
Curso de Comunicação Social, esclareceu que, em vista das novas diretrizes curriculares 
Nacionais em Jornalismo e Relações Públicas e seu impacto junto à habilitação em 
Publicidade e Propaganda, a atual coordenação do Curso de Graduação em 
Comunicação Social assumiu, em caráter pro tempore, a coordenação didática dos 
novos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas, que se 
tornaram autônomos nesta instituição - Resoluções 13, 14 e 15 do Conselho 
Universitário, de 11 de agosto de 2015. Explicou a necessidade de implantação dos 
colegiados para os novos cursos e trouxe a esta Congregação a seguinte estrutura para 
composição dos novos colegiados para cada um dos novos cursos: 1 (um) coordenador, 
1 (um) subcoordenador, 03 (três) representantes do Departamento de Comunicação 
Social, 01 (um) representante do Departamento de Ciências Administrativas, 01 (um) 
representante do Departamento de Fotografia, Cinema e Teatro, 01 (um) representante 
da Fafich e 02 (dois) representantes discentes. Seguiu-se breve debate. Colocada em 
votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 10. Prorrogação de prazo do 
Termo Aditivo junto à fundep para conclusão do projeto de extensão “Mulheres 
construindo cidadania: iniciativas para o empoderamento econômico de mulheres 
e a construção da igualdade de gênero em Minas Gerais”. A professora Marlise 
Miriam de Matos Almeida encaminhou à Congregação documento justificando a 
solicitação. A professora esclareceu que houve atraso de oito meses na liberação dos 
recursos, fator que impediu o cumprimento do cronograma do projeto. A professora 
esclareceu também que já está com contato com a Fundep para formalizar a 
prorrogação. Em votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. 11. Prestação de 
Contas do Projeto “Fórum das Mulheres do Vale do Jequitinhonha: enraizamento 
e transformações”. O professor Bruno Reis, designado relator desta matéria, fez a 
apresentação do seu parecer que recomenda a aprovação da Prestação de Contas. Em
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votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 12. Indicação de duas listas tríplices 
para recomposição do Comitê Assessor de Ciências Humanas da PRPq. Em vista 
do vencimento do mandato dos professores Dawisson Elvécio Belém Lopes e Cristina 
Maria de Castro, atuais representantes, a Pró-Reitoria de Pesquisa solicita que sejam 
apresentadas duas listas tríplices de docentes da Fafich para recomposição do Comitê 
Assessor de Ciências Humanas. Após amplo debate, os membros da Congregação 
indicaram os seguintes nomes: Lista 1) Professores Dawisson Elvécio Belém Lopes, 
Renan Springer de Freitas e Maycoln Leoni Martins Teodoro e Lista 2) Professores 
Cristina Maria de Castro, Corinne Davis Rodrigues e Ernesto Perini Frizzera da Mota 
Santos. 13. Homologações das decisões da diretoria aprovadas ad referendum da 
Congregação. Processos 23072.023815/2017-75 - Estágio Probatório Final da 
professora Pricila Cristina Corrêa Ribeiro; 23072.014831/2017-77 - Progressão 
Funcional docente do nível 111 para o nível IV da classe de professor adjunto do 
professor Cario Gabriel Kzsan Pancera; 23072.004158/2017-67 - Progressão Funcional 
docente do nível I para o nível II da classe de professor adjunto da professora Ariane 
Agnes Corradi; 23072.015007/2017-34 - Progressão Funcional docente do nível III 
para o nível IV da classe de professor associado do professor Simeão Donizeti Sass; 
23072.003219/2017-79 - Progressão Funcional docente do nível III para o nível IV da 
professora Laura Guimarães Corrêa; 23072.002504/2017-07 - Progressão Funcional 
docente do nível II para o nível 111 da classe de professor adjunto da professora Paula 
Guimarães Simões; Portaria 1783, de 30 de março de 2017, autorizando o afastamento 
do professor Silvo Segundo Salej Higgins para pós-doutorado na USP; Congresso 
Internacional Psicanálise e Direito: a criminologia em questão, coordenado pela 
professora Andréa Maris Campos Guerra; Colóquio clínico ‘O saber patológico’, 
coordenado pelo professor Antônio Márcio Ribeiro Teixeira; ‘A genetic and 
crosslinguistic Brazilian-Germam approach to children’s numerical development, 
coordenado pelo professor Vitor Geraldi Haase; ‘Leituras com Maria Bethânia - 2a 
temporada’, coordenado pela professora Heloísa Maria Murgel Starling; Curso 
Empreendedorismo Cultural e Propriedade Intelectual, coordenado pela professora 
Danielle Cireno Fernandes; Curso: Direitos e Políticas Culturais no Brasil, coordenado 
pela professora Danielle Cireno Fernandes; Curso: Medidas protetivas e enfrentamento ,
do trabalho infantil - TI, coordenado pela professora Danielle Cireno Fernandes, *
Workshop ‘Conceitualização cognitiva na prática clínica’, coordenado pela professora 
Marcela Mansur Alves; Curso ‘Teoria e Prática da Pesquisa em Neuropsicologia’, 
coordenado pelo professor Vitor Geraldi Haase; Projeto de Pesquisa ‘A Psicologia 
Escolar em Minas Gerais: história, atuação e desafios contemporâneos’, coordenado 
pela professora Deborah Rosária Barbosa; 19a Edição do Programa Intensivo de 
Treinamento em Metodologia Quantitativa - MQ 2017, coordenado pelo professor 
Jerônimo de Oliveira Muniz. Em votação, todas as decisões foram homologadas por 
unanimidade. 14. Avaliação do Relatório de Atividades do Grupo de Estudos em 
Temáticas Ambientais - GESTA, relativo ao ano de 2016. O professor Ricardo 
Fabrino Mendonça, relator da matéria, apresentou seu parecer recomendando a 
aprovação do Relatório. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 15. 
Prestação de contas do projeto de pesquisa “Avaliação de política pública para a 
saúde no Brasil: Programa Mais Médicos”. O professor Bruno Reis analisou a Nota 
Técnica de Análise e Prestação de Contas. Fez leitura do parecer que recomenda a 
aprovação da prestação de contas do projeto, coordenado pela professora Helcimara de 
Souza Telles, do Departamento de Ciência Política. Colocado em votação, o parecer foi
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aprovado por unanimidade. 16. Proposta de constituição da Ouvidoria da Fafich. A 
professora Thaís Porlan de Oliveira apresentou o projeto desenvolvido por ela e pela 
bibliotecária Vilma Carvalho de Souza e solicitou mais documentos que possibilitem 
uma análise mais aprofundada do tema, sugerindo tratar deste assunto na próxima 
reunião agendada para o dia 26 de junho. A professora solicitou aos membros da 
Congregação lerem a proposta, que foi encaminhada a todos, façam anotações e 
apresentem sugestões, pois esse assunto retornará à pauta dessa Congregação. 17) 
Solicitação de impugnação de Atas do Programa de Pós-Graduação em Sociologia. 
O professor José Newton Coelho Meneses, relator, antes de apresentar seu parecer, 
manifestou preocupação com interferência nas decisões de órgãos colegiados, legítimas 
em suas instâncias de origem. Trata-se de solicitação do professor Silvio Segundo Salej 
Higgins de impugnação de atas de reuniões do Colegiado do Programa de Pós- 
Graduação em Sociologia, realizadas nos dias 14 e 15 de dezembro de 2016. O 
professor Silvio alega que há um contencioso relacionado com a cobrança de taxa de 
inscrição de alunos de programas de pós-graduação strictu sensu da UFMG em 
disciplinas do Programa de Treinamento Intensivo em Metodologia Quantitativa. Enj- 
seu arrazoado, o professor alega que, na reunião, foi apresentado um parecer, sem 
assinatura, de um assessor jurídico da Fundep, sobre o fundamento legal para a 
cobrança de taxas e que o objetivo seria degradar o MQ à condição de simples atividade 
^extensão. Por fim, o professor requer: a) que seja avaliado o mérito para abrir uma 
comissão de apuração sobre “as irregularidades flagrantes na ata da reunião realizada no 

ia 14 de dezembro; b) que sejam declaradas nulas as decisões colegiadas registradas 
/'nos respectivos documentos e c) que sejam abertos os 'processos disciplinares cabíveis 

perante a gravidade dos fatos’”. Em seguida, o relator leu seu parecer, recomendando à 
Congregação não promover qualquer ação de anulação das decisões tomadas pelo 
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia. No entanto, o professor 
aconselha que se solicite ao Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, 
ampla justificativa, assessorada juridicamente, para a decisão de cobrança de taxa. Após 

/debate, colocado em votação, o parecer foi aprovado sem qualquer ressalva. 18.
Aprovação de documento de desagravo e repúdio à violência e assédio na Fafich. 
O professor Bruno Reis informou que as professoras Maria Jacqueline Rodet e Elaine 
Meire Vilela trabalharam na primeira versão do documento, que foi disponibilizado on 
line para se acrescentarem sugestões de outros membros da Congregação. O professor 
Bruno fez leitura da carta que, se aprovada, será o documento oficial sobre esse assunto. 
Concluída a leitura, o documento foi aprovado por todos. Comunicados: O professor 
Orestes informou sobre proposta do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares 
- IEAT, para que a Fafich receba doutorado internacional com o King’s College, de 
Londres. Superlotação nos estacionamentos: o professor informou sobre agenda de 

lífêunião com os diretores da Faculdade de Letras e Escola de Ciência da Informação 
para discutir a utilização e controle dos usuários dos estacionamentos, comuns às três 
unidades. Cumprimenta o professor Ely Bergo de Carvalho, que recebeu comissão do 
MEC. O curso de Ciências Socioambientais, coordenado pelo professor, foi aprovado 
com nota 4. 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, 30 de maio de 2017.
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