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Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março do ano de 2011 (dois mil e onze), às 14h (quatorze 
horas) na sala de Reuniões da Egrégia Congregação, n0  F-1052 (Efe mil e cinqüenta e dois), 
realizou-se a 466°  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 Condé, vice-diretor da Faculdade; Marlise Miriam de 
Matos Almeida, chefe do Departamento de Ciência Política; Delfim Afonso Júnior, chefe do 
Departamento de Comunicação Social; Virgínia Figueiredo, chefe do Departamento de 
Filosofia; Cristina Izabel de Abreu Campolina de Sá, chefe do Departamento de História; 
Angela Maria Vieira Pinheiro, subchefe do Departamento de Psicologia; Alexandre Antônio 
Cardoso, chefe do Departamento de Sociologia e Antropologia; Andrés Zarankin, 
subcoordenador do Curso de Antropologia; Cláudio Santiago Dias Júnior, subcoordenador do 
Curso de Ciências Sociais; Elton Antunes, coordenador do Curso de Comunicação Social; 
Adriana Romeiro, coordenadora do Curso de História; Miriam Campolina Diniz Peixoto, 
coordenadora do Curso de Filosofia; Carlos Ranulfo Félix de Melo, coordenador do Programa 
de Pós-Graduação em Ciência Política; César Geraldo Guimarães, coordenador do Programa 
de Pós-Graduação em Comunicação Social; 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; Daniel Camargo de Souza Ferreira, Andressa 
de Araújo Moreira e Paulo Antônio Romano de Mello, representantes do corpo discente. 
Ausências justificadas: professores Ester Vaisman, coordenadora do Ciclo Introdutório às 
Ciências Humanas; Kátia Gerab Baggio, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 
História; Helton Machado Adverse, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia 
e Thais Porlan de Oliveira, coordenadora do Curso de Psicologia. Ausências não justificadas: 
professores Vera Alice Cardoso Silva, coordenadora do curso de Gestão Pública; Aderval 
Costa Filho, coordenador do Curso de Ciências Socioambientais; Carlos Magno Guimarães, 
coordenador do curso de Mestrado em Antropologia; Solange Angélica Rodrigues do Amaral 
Ribeiro, representante do corpo técnico administrativo e alunos Ana Letícia Godoi, Alexandre 
Bellini Tasca. 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 passou a palavra ao vice-diretor que mencionou problemas relacionados 
a gatos e vendedoras ambulantes: sobre gatos esclareceu que foi criada uma comissão de 
zoonoses que propôs a criação de um gatil e instituição de campanha massiva para divulgação 
na mídia. Mencionou maus tratos recentes ocorridos com os gatos. Comercio ambulante 
praticado no CAPSI e do carrinho de balas da Márcia estão na ilegalidade. Esclareceu que foi 
dado prazo de um ano para legalização do comércio, que findou em março de 2011. Há 
perspectivas de inclusão da Márcia, que comercializa sanduíches no CAPSI com a Livraria 
Quixote, que se interessa pelos produtos da comerciante. A Márcia, do carrinho de balas, tem 
problemas legais que a impedem de formalizar os serviços. ORDEM DO DIA - 1. ATAS DA 463'!' E 

DA 4646  REUNIÕES DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO  -  Colocadas em votação, as Atas foram aprovadas, 
COM três abstenções. 2. REPRESENTANTE DA FAFICH JUNTO AO CONSELHO U NIVERSITÁRIO —  O professor 
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Bruno Pinheiro Wanderley Reis apresentou suas justificativas para recusar o convite feito pela 
diretoria da FAFICH para que prosseguisse na representação desta Casa junto ao Conselho 
Universitário. O presidente da sessão então propôs decidir essa questão na próxima reunião 
lembrando que o representante naquele Colegiado deve ser membro da Congregação da 
FAFICH. 3. HOMOLOGAÇÃO DA REVISÃO DO PROCESSO DE PROGRESSÃO VERTICAL DO PROFESSOR EDUARDO 

MEIRA ZAULI — A Comissão responsável pela análise do processo de progressão vertical 
apresentado pelo professor Eduardo Meira Zauli refez o relatório reformulando a decisão 
anterior. O senhor diretor esclareceu que a Congregação já discutiu esse assunto em ocasiões 
anteriores e solicita aos presentes que corroborem com o novo relatório da comissão que dá 
direito ao interessado à progressão para a classe de professor associado. Colocado em 
votação, o relatório foi aprovado com uma abstenção. 4. PROPOSTA DO DCP PARA ADOTAR 

'APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL' EM CONCURSO PARA PROFESSOR TITULAR — A professora Marlise Matos 
apresentou as justificativas do DCP lembrando decisões anteriores desse colegiado que 
permitiram a outros departamentos a adoção da apresentação de memorial em substituição à 
defesa de tese instituída por essa Congregação. A professora Ângela Pinheiro, do 
Departamento de Psicologia, apresentou proposta semelhante, esclarecendo ter total apoio da 
Câmara do Departamento. Após breve debate e, colocadas em votação, as proposições foram 
aprovadas por unanimidade. 5. ORÇAMENTO 2011 — O senhor diretor informou sobre decreto do 
governo federal criando empresa estatal para absorver todos os servidores terceirizados 
lotados no Hospital das Clínicas esclarecendo que o reitor da UFMG é favorável a esse 
decreto que conta com grande oposição do SINDIFES, que acredita que todos os servidores 
devem ser admitidos através de concursos públicos. O decreto trouxe duas dificuldades, a 
saber, a) a autoconstrução só poderá ser executada se for destinada à pesquisa b) esse decreto 
criou dificuldades para que os professores desenvolvam funções remuneradas. Entram em 
discussão os cursos de especialização que tem caráter extensionista, que não existe de forma 
plena como strictu senso. Mencionou que a reforma do prédio da Fafich não tem previsão 
para começar. O projeto CAD III foi licitado e recusado pelo Departamento de Engenharia 
Civil da UFMG por ser inexeqüível. Licitar obras não será fácil e a solução será insistir na 
autoconstrução, avaliou o diretor. Mencionou restrições orçamentárias — não se trata de 
restrição financeira. Mesmo com recursos só poderemos gastar dentro do limite orçamentário, 
incluindo inclusive convênios. Informou que temos pedidos de diárias e passagens que não 
poderão ser atendidos. Marlise pede esclarecimentos haja vista que o DCP tem recursos 
investidos no Campus 2000 desde o ano de 2008 e teme perder o dinheiro alocado para a 
construção dos gabinetes do Departamento, já aprovados por essa Congregação. O senhor 
diretor informou que está solicitando reunião com o professor Nagib Cotrin Árabe, 
Superintendente de Infraestrutura e Manutenção - PROPLAN para, além da solicitação da 
professora Marlise, resolver questões como manutenção de elevadores, reforma dos 
banheiros, etc. Em seguida pediu colaboração dos Programas de Pós Graduação strictu e lato 
senso para resolver questão das passagens e diárias. A professora Marlise informou que no 
quarto andar praticamente não existem lâmpadas em funcionamento. O Professor Delfim 
Afonso Júnior fez leitura de ofício da professora Antônia dando conta de que a dotação de 
bolsas de mestrado/doutorado foi calculada com base em informação incorreta fornecida pelo 
MEC e o professor César Guimarães avaliou como muito difíceis as condições para 
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administrar a distribuição das bolsas REUNI o que tem contribuído para agravar a cisão entre 
as decisões tomadas no âmbito de instâncias superiores e a administração cotidiana nos 
departamentos e colegiados. Sugeriu que a Congregação manifeste-se politicamente sobre o 
assunto para evitar divergências que estão nos levando a situações de insegurança. O 
professor César dispõe-se a participar de Comissão para tratar deste tema. A professora 
Virgínia Figueiredo sugere que a Comissão proposta pelo professor César cuide também de 
temas, além do REUNI, como infra-estrutura e pós-graduação. 6. OUTROS ASSUNTOS — O 
presidente da sessão fez leitura do parecer emitido pelo professor Antônio Augusto, 
atendendo solicitação desta Congregação, de histórico mais detalhado sobre suspeita de 
plágio apresentada pelo coordenador do PPG em Comunicação Social, objeto de 
sindicância instituída por esta diretoria. O professor Adriano propõe usar essa situação para 
discutir a questão mais intensamente. O presidente da sessão propõe um fórum sobre o tema, 
por uma semana. Acha que precisamos endurecer para evitar que questões dessa natureza se 
repitam com freqüência. A professora Míriam menciona normativa da Capes e orientação da 
OAB que provavelmente evitarão comportamentos similares. Após amplo debate, o parecer 
foi colocado em votação e obteve aprovação por 19 (dezenove) votos, computando-se uma 
abstenção. Projeto de extensão Laboratório de Filosofia no Vale do Jequitinhonha 
(Laboratório de Iniciação ao Pensamento Filosófico). Aprovado por unanimidade. 
Representantes discentes solicitam informações sobre critérios da comissão de espaço físico. 
O senhor diretor informou que planta da reforma será disponibilizada quando possível, uma 
vez que não sabemos se haverá a implementação das obras previstas. Não há mais recursos, 
esclareceu o diretor. 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 present- Belo Horizonte, 30 de março de 
2010. 
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