
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 
SECRETARIA GERAL 
Avenida Antônio Carlos, 6627 - Caixa Postal 253 - Cidade Universitária - Pampulha 
31270-901 - Belo Horizonte - MG / e-mail: secoeralafafich.ufmo.br  
FONE: (31) - 3499-5016 FAX: (31) - 3499-5060 

ATA DA 471a  REUNIÃO DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA 

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

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro do ano de 2011 (dois mil e onze), às 14h (quatorze 
horas) na sala de Reuniões da Egrégia Congregação, n° F-1052 (Efe mil e cinqüenta e dois), 
realizou-se a 471° 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; Fernando de Barros 
Filgueiras, chefe do Departamento de Ciência Política; Delfim Afonso Júnior, chefe do 
Departamento de Comunicação Social; Maria Stella Brandão Goulart, chefe do Departamento de 
Psicologia; André Zarankin, chefe do Departamento de Sociologia e Antropologia; Eleonora 
Schettini Martins Cunha, subcoordenadora do Ciclo Introdutório às Ciências Humanas; Deborah 
de Magalhães Lima, coordenadora do curso de Antropologia (noturno); Mário Fuks, coordenador 
do Curso de Ciências Sociais; Miriam Campolina Diniz Peixoto, coordenadora do Curso de 
Filosofia; Vera Alice Cardoso Silva, coordenadora do curso de Gestão Pública; Carlos Magno 
Guimarães, coordenador do Curso de Mestrado em Antropologia; Helton Machado Adverse, 
coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia; José Newton Coelho Meneses, 
subcoordenador 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; Alessandro Magno da 
Silva, representante do corpo técnico administrativo; Jorge Afonso Maia Mairink, Rodrigo Silva, 
Andressa de Araújo Moreira, Tamira de Sena Abo-Ganem e Camila Carneiro Bahia Braga, 
representantes do corpo discente. Ausências não justificadas: Professores Virgínia Figueiredo. 
chefe do Departamento de Filosofia; Cristina Izabel Campolina de Sá, chefe do Departamento de 
História; Aderval Costa Filho, coordenador do curso de Ciências Socioambientais; Valéria de 
Fátima Raimundo, coordenadora do Curso de Comunicação Social: Adriana Romeiro, 
coordenadora do curso de História; Thais Porlan de Oliveira, coordenadora do Curso de 
Psicologia; 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; Bruno Pinheiro Wanderley Reis, representante docente; servidoras Renata 
Lopes Leite e Solange Angélica do Amaral Ribeiro, representantes do corpo técnico 
administrativo; aluno Paulo Antônio Romano de Melo, representante discente do curso de 
Ciências Sociais. Constatado o quorum regimental 	18 (dezoito) presenças -- a Sessão foi 
instalada pelo Senhor Diretor. ORDEM DO DIA - 1. ATA DA 4696  REUNIÃO DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO --
Colocada em votação, a Ata foi aprovada com dois votos contrários. Nesta altura, o senhor diretor 
propôs a inclusão de dois itens na pauta desta reunião, a saber: remoção do professor Leandro 
Malloy Diniz, do Departamento de Psicologia para a Faculdade de Medicina e análise do estágio 
probatório do professor Eduardo Soares Neves Silva, do Departamento de Filosofia. Proposições 
aprovadas. 2. ANÁLISE DO RELATÓRIO INA/2010 DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA - O presidente da 
sessão convocou o professor Delfim Afonso Júnior, relator desta matéria, para fazer a 
apresentação de seu parecer. Após breve debate o parecer foi colocado em votação, obtendo 
aprovação unanime. 3: REMOÇÃO DO PROFESSOR LEANDRO MALLOY-DINIZ - Trata-se de solicitação 
pessoal do professor Leandro que deseja ser removido para a Faculdade de Medicina. O senhor 
diretor esclareceu que a remoção está condicionada à cessão de urna vaga da categoria de 
professor adjunto ao Departamento de Psicologia e passou a palavra à professora Maria Stella 
Brandão Goulart que fez um breve histórico sobre o assunto. Em seguida, a solicitação do 
professor Leandro foi colocada em votação e obteve aprovação por unanimidade. 4. PROCESSO DE 
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ESTÁGIO PROBATÓRIO DO PROFESSOR EDUARDO SOARES NEVES SILVA - Cumprindo a prática desta Casa, o 
presidente da sessão informou sobre a aprovação do processo do professor Eduardo na Câmara do 
Departamento de Filosofia e fez a leitura do parecer emitido pela Comissão local, constituída 
pelos professores Newton Bignotto de Souza, Lívia Mara Guimarães e Helton Machado Adverse. 
O parecer, que recomenda a aprovação do Estágio do professor Eduardo, foi colocado em 
votação, tendo sido aprovado com duas abstenções. 6. BEBIDAS, FESTAS E PROBLEMAS DISCIPLINARES NA 
FAFICH - O senhor diretor iniciou o debate sobre este tema relatando festas sem controle por três 
sextas feiras consecutivas no prédio da Faculdade. Fez menção à agressão verbal a ele proferida 
por um aluno. Manifestou preocupação a propósito destes episódios e atribuiu às coordenações 
dos Centros Acadêmicos a responsabilidade por esses eventos. Lembrou que tivemos 
recentemente a aprovação do novo Regimento Geral da UFMG cujo código de normas 
disciplinares está ainda em elaboração e esclareceu que vigora então o código disciplinar do 
Regimento anterior. Informou sobre a instituição de comissão inquérito constituída pelos 
professores Sylvio Salej, Kátia Baggio e a servidora Vilma Carvalho de Souza para apurar as 
responsabilidades sobre esses episódios. Seguiu-se amplo debate com variadas manifestações. O 
professor Sylvio Salej pediu a palavra para mencionar o recente movimento estudantil ocorrido 
no Chile, onde os estudantes se mobilizaram em torno de objetivos como a gratuidade e qualidade 
da educação, que os estudantes brasileiros já possuem. Mencionou também movimento na 
Colômbia, país de origem do professor, onde os jovens estudantes desejam ter a universidade que 
temos aqui. Para o professor "a gratuidade impõe um mínimo de bom senso. Há direitos, mas 
também há obrigações e queremos algo simples - evitar festas que comprometam o ensino. A 
FAFICH precisa ser preservada", enfatizou o professor. Camila Coelho Bahia Braga, representante 
dos alunos do curso de Comunicação Social entende que cabe ao estudante enxergar os limites e 
menciona festa realizada no COMUNICA sem prejudicar as atividades precípuas da Faculdade - 
espaço de conhecimento e percebe que, colocadas as hostilidades de lado, docentes e discentes 
têm muito em comum. O representante técnico Alessandro Magno da Silva não acredita que os 
alunos respeitarão as regras de convívio e avalia que estamos perdendo tempo discutindo este 
tema e questiona sobre o aluno agressor para quem pede providência e punição devidas. O senhor 
diretor pede aos alunos que assumam postura de razoabilidade se compromissando a não 
incomodarem as atividades fins. Lembrou aos presentes que o 'Termo de Cessão de Espaço' é 
documento precário que dá direito ao cedente de interromper a cessão e reiterou que se os 
coordenadores dos CA'a e do D.A. não demonstrarem responsabilidade na administração desses 
espaços, irão perde-los. Mencionou vários grupos de pesquisa necessitados dos espaços da 
Faculdade e, se os estudantes continuarem nesta escalada, os termos de cessão de espaço serão 
anulados. A professora Maria Stella Brandão Goulart solicita que conste da ata desta reunião que 
cada um dos representantes presentes assume a responsabilidade pela gestão responsável dos 
espaços que lhes foram destinados. 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 	I le ei  'resentes. Belo Horizonte, 14 de setembro de 
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