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Ata da 527? Reunião da Egrégia Congregação da
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais

Aos 07 (sete) dias do mês de agosto do ano de 2017 (dois mil e dezessete), segunda-feira, às 14 
(catorze) horas, na Sala de Reuniões da Congregação, realizou-se a 527a 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; Juarez Guimarães Dias, Subchefe do Departamento de Comunicação Social; 
Antônio Mariano Nogueira Coelho, Subchefe do Departamento de Filosofia; Ana Paula Sampaio 
Caldeira, Subchefe do Departamento de História; Thais Porlan de Oliveira, Chefe do 
Departamento de Psicologia; Corinne Davis Rodrigues, Chefe do Departamento de Sociologia; 
Karenina Vieira Andrade, Coordenadora do Curso de Antropologia; Joana Ziller de Araújo 
Josephson, Subcoordenadora do Curso de Comunicação Social; Abílio Azambuja Rodrigues 
Filho, Coordenador do Curso de Filosofia; Telma Maria Gonçalves Menicucci, Coordenadora do 
Curso de Gestão Pública; Ely Bergo de Carvalho, Coordenador do Curso de Ciências 
Socioambientais; André Euiz Pereira Miatello, Coordenador do Curso de História; Ricardo 
Fabrino de Mendonça, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política; Carlos 
Magno Camargos Mendonça, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação 
Social; Helton Machado Adverse, Subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em 
Filosofia; Carmen Elvira Flores-Mendoza Prado, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia; 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; Vilma 
Administrativos; 
Administrativo; 
Administrativos;
Técnico-Administrativos, Marina Morena Silva Carmo, Representante discente; Marcela Nicolas ' 
Sá Soares, Representante (suplente) discente; Igor Gonçalves Caixeta, Representante (suplente) 
discente; Alexia Maria Nascimento, Representante discente; Camile Rocha da Veiga, 
Representante (suplente) discente; Gabriel Lopo Silva Ramos, Representante (suplente) 
discente. Ausências justificadas: professora Marjorie Corrêa Marona, Chefe do Departamento 
de Ciência Política; Bruno Guimarães Martins, Chefe do Departamento de Comunicação Social. 
Ausências não justificadas: professores Maria Jacqueline Rodet, Chefe do Departamento de 
Antropologia e Arqueologia; Carlos Roberto Horta, Coordenador do Curso de Ciências Sociais; 
Edson Massayuiki Huziwara, Coordenador do Curso de Psicologia; Ruben Caixeta de Queiroz; 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Antropologia; Douglas Attila Marcelinq< 
Coordenador do Programa ade Pós-Graduação em História. Constatado o quorum regimentál, 
18 (dezoito) presenças, a sessão foi instalada pelo senhor presidente. ORDEM DO DIA: 1) 
Atas das 525a e 526a Reuniões. Antes de colocar as Atas em votação, o professor Bruno Reis 
esclareceu que a menção sobre a aprovação do ‘Documento de desagravo e repúdio a 
violência e assédio na Fafich’, cuja leitura foi realizada na 525a Sessão, não foi aprovado 
conforme consta da Ata daquela Reunião. Esclareceu que o documento foi disponibilizado 
on line para que se acrescentassem sugestões de outros membros da Congregação e que sua 
versão final ainda a ser apresentada a essa Congregação, se aprovada, será o documento _ 
oficial sobre esse assunto. Em seguida, foi apresentada as Atas das Sessões 525 e 526, 
depois de lidas, foram aprovadas por unanimidade. 2) Homologação dos Resultados dos 
processos de Promoção para a Classe de Professor Associado do Departamento

Carvalho de Souza, Representante (suplente) dos Servidores Técnico- 
Herivelton de Oliveira Ferraz, Representante dos Servidores Técnico- 
Marlene de Fátima Maciel, Representante dos Servidores Técnico- 
Edilma Batista Fernandes Pereira, Representante (suplente) dos Servidores

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

c



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

Ciência Política. Candidatos: José Ângelo Machado, Fernando de Barros Filgueiras e Telma Maria 
Gonçalves Menicucci. O presidente da Sessão esclareceu aos presentes que esse assunto foi 
objeto de reunião extraordinária da Congregação realizada no último dia 26 de julho, quando 
os pareceres foram homologados sem qualquer ressalva. Em seguida, apresentou os novos 
representantes discentes na Congregação, a saber: Titulares - Gabriel Lopo Silva Ramos, 
Marina Morena Silva Carmo, Anita Yumi Kawasaki, Roberto César da Silva Reis, Alexia 
Maria N Nascimento e Carolina dos Santos Abreu. Suplentes - Bruna Antonieta de Oliveira 
Vera, Raony Maurílio Salvador Alves, Marcela Nicolas de Sá Soares, Igor Gonçalves Â 
Caixeta, José Vitor Santos Gomes e Camile Rocha da Veiga. 3) Homologação dos 
Resultados dos Processos de Promoção para a Classe de Professor Associado do 
Departamento de Sociologia. Candidatos: Cláudio Santiago Dias Júnior e Elaine Meire Vilela. O 
presidente da Sessão fez a leitura de cada um dos pareceres, todos eles recomendando a 
aprovação dos Processos de Promoção. Concluídas as apresentações e, colocados em 
votação, os processos foram aprovados por unanimidade. 4) Homologação do Resultado do 
processo de Promoção para a Classe de Professor Titular do Departamento de 
Psicologia. Candidata: Izabel Christina Friche Passos. Seguindo a praxe da Casa, o presidente fez 
a leitura do parecer final da Comissão Avaliadora do processo de promoção para a classe de 
professor titular. Em seguida, o parecer, que recomenda a aprovação da candidata, foi 
colocado em votação, tendo obtido aprovação unanime. 5) Indicação de representante da 
Fafich (efetivo e suplente), junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e junto 
ao Conselho Universitário. O presidente da sessão informou que o mandato das 
representações desta Faculdade junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - 
professores Elton Antunes (efetivo) e Marco Aurélio Máximo Prado (suplente) e junto ao 
Conselho Universitário - Regina Horta Duarte (efetiva) e Ernesto Perini Frizzera da Mota 
Santos (suplente). Em ambos os casos, os mandatos encerram no próximo dia 17 de agosto. 
O professor Bruno Reis enfatiza a importância destas representações, em vista dà- 
importância destes Conselhos e quer oficializar as indicações na próxima reunião para 
amadurecer as indicações solicitadas aos Departamentos da Faculdade. 6) Atribuições das 
Comissões Assessoras da Congregação. O professor Orestes propôs à representação 
discente discutir mais a questão das indicações dos representantes do corpo discente na 
composição das Comissões Assessoras da Congregação para apresentar suas sugestões na 
próxima reunião. Para o professor Bruno Reis precisaremos formalizar as atribuições das < 
três novas comissões e pediu à representante Marcela Nicolas Sá Soares, fazer o ‘para casa’ e 
trazer as indicações na próxima reunião ordinária da Congregação. 7) Regularização d 
Programas de disciplinas dos Cursos da Fafich. O professor Orestes mencionou 
encontro com os professores chefes dos departamentos para discutir sobre este ponto. 
Esclareceu que necessitamos aprovar as indicações dos programas das disciplinas ofertadas m 
semestralmente para atender as exigências regulamentares. Este ano há um movimento do y 
Ministério de Educação para visitas aos cursos e programas da Universidade Federal de > 
Minas Gerais. Este ano a UFMG está sendo reclassificada e estamos recebendo comissões 
do Ministério da Educação para as avaliações. Propôs estudar a situação de cada 
Departamento para planejar as intervenções necessárias ao cumprimento desta demanda. O 
professor Ricardo Takahashi enviará ofício solicitando a atualização de todos os programas 
de cursos da Faculdade. Organizamos o Colegiado do Curso de Ciências Socioambientais e a 
vamos organizar uma força tarefa para organizar cada um deles. 8) Resoluções do 
Colegiado do Curso de Graduação em Comunicação Social. Trata-se três resoluções para Jí vV 
regulamentar estágio curricular supervisionado para alunos dos cursos de Jornalismo,-4^ 
Publicidade e Propaganda e Relações Públicas, aprovadas em Reunião do Colegiado dos ^Ux-y
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Cursos de Graduação em Comunicação Social, realizada no último dia 29 de junho. Com a 
palavra, a professora Joana Ziller, subcoordenadora do Curso de Comunicação Social, 
explicou que o formato do atual curso de Comunicação Social será extinto e que a nova 
regulamentação para os cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas 
só foram ajustados para atender as novas diretrizes curriculares nacionais. A professora 
explicou ainda que os cursos estão sendo divididos por imposição do Ministério da 
Educação, mas o desejo é funcionar de forma integrada. Após breve debate, o presidente da 
sessão colocou em votação cada uma das resoluções propostas pelo Colegiado do Curso de 
Comunicação Social, e todas elas foram aprovadas sem qualquer ressalva. Em seguida, o 
presidente da Congregação solicitou, e os membros presentes aprovaram, a inclusão na pauta 
desta reunião de recurso impetrado pela aluna Mayara Lorena Araújo Almeida, cuja análise 
e parecer ficará a cargo da professora Telma Maria Gonçalves Menicucci, coordenadora do 
Curso de Gestão Pública e também de ofício do professor José Newton Coelho Meneses, 
complementando o parecer sobre cobrança de taxas no Programa de Treinamento Intensivo 
em Metodologia Quantitativa, aprovado pela Congregação na 525a sessão realizada em 29 
de maio de 2017. O professor José Newton esclareceu que os documentos anexados 
recebidos do Colegiado do PPGS esclarecem e aprovam as mudanças regimentais realizadas 
quanto a cobrança de taxas questionadas pelo prof. Sylvio Salej e que a Congregação deva 
considerar que os questionamentos estejam esclarecidos, reconhecendo a autonomia 
decisória do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Em votação, os 
termos do ofício do professor José Newton foram aprovados por unanimidade. 9) Mudança 
da sede provisória do Diretório Acadêmico. O professor Orestes mencionou a 
possiblidade de mudança da atual sede do Diretório Acadêmico, esclarecendo que o D.Af 
funciona provisoriamente nas adjacências da Livraria do Jair, localizada na sala F1054. Para 
o professor, será necessário que a sede do Diretório Acadêmico seja deslocada para outro . ,•
local e sugeriu a sala F-2072 ao lado do PET Filosofia. O local proposto pelo presidente da Z 
sessão é apropriado para instalação da infraestrutura necessária ao funcionamento do 
Diretório Acadêmico. Destacou o interesse desta gestão na reconstrução da entidade e, aos 
poucos, iremos avaliando em conjunto com os estudantes reafirmando que esta gestão ests 
aberta para diálogos com os professores e alunos. Para o diretor, a reforma deverá ocorre 
ainda neste semestre. Estamos na fila das solicitações de obras junto à Pró-Reitoria 
Administração. Para a representação estudantil presente à reunião, a mudança da sede dó 
D.A. do terceiro para o primeiro andar significou uma morte completa, uma vez que o À 
espaço físico representa muito para os alunos. Hoje, os alunos da Fafich não frequentam oO 
D.A. Perdemos muito inclusive politicamente. Avaliam os representantes que é importante 
estar mais próximos dos ambientes de sociabilidade. Para o professor Bruno Reis o ponto 
nevrálgico da vida da Fafich é a nossa relação com as representações estudantis. Ressaltou 
tratara-se de entidades previstas no Estatuto e no Regimento Geral, com funções específicas. I 
Nossa responsabilidade como diretores não é tutelar o movimento, mas zelar para que 
tenham condições de atuar. Precisamos incluir tanto espaço e qualidade do espaço na rotina 
de funcionamento para garantir ao corpo discente plena soberania e acesso aos recursos. 
Precisamos considerar o projeto do prédio quando pesamos em espaço. Havia lugar 
específico do D.A. que foi abandonado e isso produziu um conjunto de complexidades. O 
local mencionado pelo professor Bruno é hoje a sede da livraria Quixote. No ato da mudança, 
da Fafich para o campus da Pampulha os Centro Acadêmicos não foram contemplados no 
projeto. D.A. e os CA’s precisam estar próximos um dos outros e próximos também —
sedes dos Colegiados de cursos.
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Se a Congregação compreender a conveniência de se transferir as entidades estudantis 
para os locais originais, vamos nos empenhar para realizar esta tarefa. Vamos trabalhar 
para chegar em algum lugar do prédio que encontrem atividades e competências 
minimamente conciliáveis. A nossa firme determinação é propiciar às entidades de 
representação discente as melhores condições possíveis. São assuntos da Faculdade. 
Merece o respeito e reconhecimento com um ato de posse de cada representante 
discente junto à essa Congregação. A Faculdade deve isto ao corpo discente, de maneira 
formal. Estamos nos esforçando junto com o D.A. para ver que passos a gente quer e 
pode dar. As entidades e seus responsáveis devidamente reconhecidos. A pauta que 
queremos tratar com os estudantes será discutida nas próximas semanas. Esse é um 
firme propósito da diretoria no reconhecimento das entidades estudantis, afirmou o 
professor Bruno. A representante discente ... agradeceu ao professor e afirmou a 
importância de retomar o papel do D.A. Fafich, dialogando diretamente com as 
entidades de base. Afirmou que o movimento estudantil tem também responsabilidades, 
e agradeceu a todos. O presidente da sessão colocou em votação a mudança da sede do 
D.A. para a sala 2072, em caráter provisório. Aprovado por unanimidade. Em seguida, 
os representantes discentes apresentaram a ‘Agenda da Recepção de Calouros(as) com a 
seguinte programação: dia 08 de agosto - Auto-organização de Molieres; 10 de agosto - 
Olimpíadas do Vale LGBT; 16 de agosto - Desaniversário do Golpe: resistências em 
movimento; 22 de agosto - Cinedebate: 80 anos da UNE; 24 de agosto - Sapaday. 10) 
Homologação das decisões tomadas ad referendum da Congregação. Validação do 
Curso à Distância “Dislexia: causas e consequências”, coordenado pela professora 
Ângela Maria Vieira Pinheiro; ‘Introdução à Clínica Lacaniana’, coordenado pela 
professora Andréa Maris Campos Guerra; ‘Psicanálise com adolescentes’, coordenado 
pela professora Andréa Maris Campos Guerra; ‘Psicanálise, políticas públicas e 
instituições, coordenado pela professora Andréa Maris Campos Guerra; ‘Gadamer, 
leitor de Platão’, coordenado pelo professor Fernando Eduardo de Barros Rey Puente; 
‘Consolidação do Programa Bolsa Família e apoio ao Plano Brasil sem miséria’ 
coordenado pelo professor Jerônimo de Oliveira Muniz; ‘Filosofia na praça 2017-2, 
coordenado pela professora Giorgia Chechinato; ’19 Edição do Programa de 
Treinamento Intensivo em Metodologia Quantitativa da UFMG - MQ 2017’, 
coordenador professor Jerônimo de Oliveira Muniz; ‘Primeiro Termo Aditivo do 
processo número 23072.053377/2014-27, referente ao projeto ‘Mulheres construindo 
cidadania: iniciativas para o empoderamento econômico de mulheres e construção da > ; 
igualdade de gênero em Minas Gerais’, coordenado pela professora Marlise Matos; yX 
‘Correspondências intermodais e simbolismo sonoro’, sob a responsabilidade dos 
professores André J. Abath e Daniel M. R. Silva; Projeto Pedagógico do Curso de 
Graduação em Filosofia, apresentado pelo coordenador do Curso, professor Abílio 
Azambuja Rodrigues Filho, que esclareceu tratar-se de proposta encaminhada pelo 
Núcleo Docente Estruturante do Curso, aprovado por unanimidade pelo Colegiado em 
reunião conjunta com o NDE em 16 de março de 2017. Ao final da apresentação, os 
membros presentes à reunião homologaram por unanimidade as decisões da diretoria. 
Em seguida, o presidente retirou-se da sessão. Com a palavra, o professor Bruno Reis 
apresentou o projeto ‘Envelhecer Bem’ do Programa de Residência Integrada 
Multiprofissional em Saúde do Hospital das Clínicas da UFMG, coordenado pelos 
professores Orestes Diniz Neto e Ênia Campos Miranda, aprovado pela Câmara do 
Departamento de Psicologia em 05 de julho de 2017. Após breve debate e, colocado em 
votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. A bibliotecária Vilma Carvalho de
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Souza apresentou informações sobre o inventário realizado na Biblioteca, relatando 
baixa pequena de 94 (noventa e quatro) livros. Mencionou a necessidade de aquisição 
de um novo portal, lembrando que somos o primeiro lugar em número de usuários e 
empréstimos. Destacou a importância de manter os equipamentos funcionais e com 
manutenção permanente do acervo. Agradeceu aos funcionários e bolsistas lotados na 
Biblioteca pelo empenho na realização desta tarefa que, na sua avaliação, trata-se de 
trabalho braçal e difícil e deixa registrado seu voto de agradecimento. Há recursos para 
aquisição de livros e pediu aos professores, alunos e servidores que enviem suas 
demandas do que será necessário adquirir. 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
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