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ATA DA 4639  REUNIÃO DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA 

FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto do ano de 2010 (dois mil e dez), às 14h (quatorze 
horas) na sala de Reuniões da Egrégia Congregação, n-Q F-1052 (Efe mil e cinqüenta e dois), 
realizou-se a 4632  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 Conde, vice-diretor da Faculdade; Delfim Afonso Júnior, 
chefe do Departamento de Comunicação Social; Telma de Souza Birchal, chefe do 
Departamento de Filosofia; Alexandre Antônio Cardoso, chefe do Departamento de Sociologia 
e Antropologia; Deborah Magalhães Lima, coordenadora do Curso de Antropologia; Elton 
Antunes, coordenador do Curso de Comunicação Social; Vera Alice Cardoso Silva, 
coordenadora do Curso de Gestão Pública; Verlaine Freitas, coordenador do Curso de 
Filosofia; Carlos Magno Guimarães, coordenador do Curso de Mestrado em Antropologia; 
Carlos Ranulfo Félix de Melo, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência 
Política; Rodrigo Antônio de Paiva Duarte, coordenador do Programa de Pós-Graduação em 
Filosofia; Kátia Gerab Baggio, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História; 
Adriano Roberto Afonso do Nascimento, coordenador do Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia; Silvio Segundo Salej Higgins, coordenador do Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia; Bruno Pinheiro Wanderley Reis, representante do corpo docente; Renata Lopes 
Leite e Alessandro Magno da Silva, representantes do corpo técnico administrativo; Carlos 
Estevão Caligiorne Cruz, Isabela Trigueiro e Eduardo Damasceno, representantes do corpo 
discente. Ausências justificadas: professora Ester Vaisman, coordenadora do Ciclo Introdutório 
às Ciências Humanas. Ausências não justificadas: professores Marlise Miriam de Matos 
Almeida, Izabel Christina Friche Passos, Luiz Carlos Villalta, Mário Fuks, Andréa Luíza 
Moukhaiber Zhouri, Adriana Romeiro, Thais Porlan de Oliveira, Bruno de Souza Leal, 
servidora Solange Angélica Rodrigues do Amaral Ribeiro, representante dos servidores TAE's; 
os alunos Ana Leticia Godoy, Alexandre Bellini Tasca e Hudson Golino, representantes do 
corpo discente. Constatado o quorum regimental - 18 (dezoito) presenças - a Sessão foi 
instalada pelo Senhor Diretor. Antes de dar início aos debates pautados para essa reunião, o 
presidente da sessão informou aos presentes o pedido de adiamento do item 4 da pauta sobre a 
proposta de transformação do Departamento de Sociologia e Antropologia em dois 
departamentos a pedido do relator Prof. Bruno Pinheiro Wanderley Reis. ORDEM DO DIA - 1. 
ATA DA 461"--  REUNIÃO DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO - A professora Vera Alice e o professor Delfim não 
receberam cópia da ata junto à Convocação e o assunto foi retirado da pauta. A ata será votara 
na próxima reunião. O presidente da sessão solicitou aos membros presentes que forneçam e-
mails alternativos para garantir o recebimento das próximas convocações. 2. HOMOLOGAÇÃO DAS 

ATAS DE PROGRESSÃO VERTICAL PARA A CLASSE DE PROFESSOR ASSOCIADO - O senhor diretor, parte 
interessada nesta matéria, transferiu a presidência da seção para o professor Mauro Lúcio 
Leitão Condo, vice-diretor, que fez a leitura dos pareceres elaborados pela Comissão 
responsável pela análise dos pedidos de progressão para a classe de professor associado, a 
saber, professores Alexandre Antônio Cardoso, Jorge Alexandre Barbosa Neves, Juarez Rocha 
Guimarães, Eduardo Meira Zauli, Danielle Cireno Fernandes, Ernesto Perini Frizzera da Mota 
Santos. Colocados em votação, os pareceres foram aprovados sem qualquer ressalva. 3. ANÁLISE 

DOS RELATÓRIOS INA/2009 DOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA E 

DE PSICOLOGIA -- Os professores relatores foram convidados a apresentarem suas respectivas 
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análises na seguinte ordem: professora Telma Birchal fez a leitura do parecer sobre o Relatório 
do Departamento de Comunicação Social; o professor Delfim Afonso Júnior fez a leitura do 
parecer sobre o Relatório do Departamento de Psicologia e o professor Mauro Lúcio Leitão 
Condé leu o parecer feito pela professora Izabel Friche sobre o Relatório do Departamento de 
Sociologia e Antropologia. Após breve debate e concluídas as apresentações, os pareceres 
foram colocados em votação obtendo, todos eles, aprovação unanime. Ficam anexados a esta 
ata uma cópia dos pareceres. 4. PROPOSTA DE TRANSFORMAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA E 

ANTROPOLOGIA - Assunto adiado a pedido do relator. 5. CONVÊNIO ENTRE A UFMG/ISCTE - A 
proposta foi apresentada pelo presidente da sessão e após breve debate foi aprovada por 
unanimidade. 6. PROPOSTA DE CONVÊNIO ENTRE UFMG E A UNIVERSIDADE DE RENNES II - O professor 
relator, Delfim Afonso Júnior, fez a leitura de seu parecer. Após breve debate e, colocada em 
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 7. OUTROS ASSUNTOS - O professor Jorge 
Alexandre informou sobre a abertura da sala de convívio dos funcionários da FAFICH e da 
homenagem à servidora Solange Angélica Rodrigues do Amaral Ribeiro pelo trabalho 
desenvolvido no arquivo acadêmico desta Faculdade. Em seguida mencionou a criação da 
"Comissão de Análise do Espaço Físico" designada pela diretoria para pensar a redistribuição 
dos espaços da Faculdade, principalmente no que tange aos grupos de pesquisa. Essa comissão 
será composta por um representante de cada Departamento e um representante discente. Na 
oportunidade a servidora Solange Ribeiro agradeceu a homenagem recebida e solicitou 
também mais espaço para alocar de forma adequada a documentação da pós-graduação da 
FAFICH, CRISP e outros cursos de especialização, considerando a demanda 
apresentada por servidores Técnicos Administrativos em Educação da FAFICH. Ela também fez 
leitura e distribuiu minuta sobre a demanda de criação da Comissão Permanente de Avaliação 
Documental - CPAD e da criação formal de um setor para tratamento e guarda da 
documentação produzida em decorrência das atividades fim e meio desta Faculdade. Pediu a 
instituição de uma política de gerenciamento de arquivos, principalmente agora com a extinção 
da Seção de Ensino de Pós Graduação. Fez um breve histórico do trabalho que desenvolve 
desde 2006 e apresentou proposta elaborada por ela e pelas servidoras Renata Lopes Leite e 
Ana Lúcia da Silva do Carmo. O professor Carlos Magno Guimarães relatou a história da 
violação de uma correspondência, vinda da UnB, onde estavam várias publicações para a 
avaliação de curso. Quando encontrada, a correspondência estava aberta e em lugar dos 
artigos/livros, havia um conjunto de formulários contínuos com timbre da UFMG. O professor 
informou que pode solicitar cópias para a UnB, mas só o fará mediante ofício da Diretoria ou 
da Comissão de Sindicância, confirmando o fato ocorrido, assumindo a "culpa do extravio" e 
dizendo que esta diretoria está tomando as providências cabíveis para apuração dos 
fatos. Solicitou também que essas providências sejam rápidas, pois já se passaram quase quatro 
meses desde a formalização da denúncia e ele precisa dessas publicações para avaliação. O 
professor Silvio Segundo Salej Higgins, coordenador do Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia perguntou se haverá treinamento formal para os secretários de colegiado em 
decorrência dos serviços, antes executados na Seção de Ensino de Pós-Graduação, ter passado 
para os colegiados de pós-graduação. O professor Mauro esclareceu que a extinção da Seção 
de Ensino de Pós-Graduação foi solicitada pelos coordenadores, e que o funcionário 
Alessandro é a referência para dar consultoria às secretarias de Programas de Pós-Graduação. 
O professor Adriano comentou que a extinção da Seção de Ensino de Pós-Graduação se deu 
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em um momento conturbado, ou seja, no período de matrícula, e tornou a sugerir o treinamento 
em cada secretaria dos Programas de Pós-Graduação. O funcionário Alessandro disse que 
desde a extinção do setor tem visitado as secretarias de programas de pós-graduação, mas para 
um treinamento formal precisa de respaldo da Diretoria da FAFICH, uma vez que agora está 
lotado na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e até agora não 
conseguiu saber suas novas atribuições, pois está acumulando ainda a responsabilidade da 
extinta seção. A professora Marlise pergunta sobre a reestruturação dos gabinetes para abrigar 
os novos professores. O professor Jorge explicou que essa medida está vinculada ao projeto de 
reforma da Fafich e não pode ser feita separadamente. Houve ainda um debate sobre o 
restabelecimento da Comissão do REUNI e a respeito dos bolsistas vinculados ao trabalho 
docente. O professor Jorge Alexandre informou que o reitor formou uma comissão para 
discutir o regime de Dedicação Exclusiva e de 40 horas semanais, na qual ele está 
fazendo parte. 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 p sentes. Belo Horizonte, 24 de agosto de 2010. 
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