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Aos 07 (sete) dias do mês de maio do ano de 2012 (dois mil e doze), às 14h (quatorze horas) 
na sala n0  F-1002 (Efe mil e dois), realizou-se a 476' 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; Cristina Izabel 
Campolina de Sá, chefe do Departamento de Historia; Maria Stella Brandão Goulart, chefe 
do Departamento de Psicologia; Cláudio Santiago Dias Júnior, subcoordenador do Curso de 
Ciências Sociais; Miriam Campolina Diniz Peixoto, coordenadora do Curso de Filosofia; 
Márcia Miranda Soares, coordenadora do curso de Gestão Pública; Adriana Romeiro, 
coordenadora do curso de História; Thais Porlan de Oliveira, coordenadora do Curso de 
Psicologia; Cláudia Feres Faria, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência 
Política; Helton Machado Adverse, coordenador do Programa de Pós-Graduação em 
Filosofia; Maycoln Leoni Martins Teodoro, coordenador do Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia; Silvio Segundo Salej Higgins, coordenador do Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia; Marcus Abílio Gomes Pereira, representante docente (suplente); Renata Lopes 
Leite e Thiago Carvalho Goulart, representantes do corpo técnico administrativo; Jorge 
Afonso Maia Mairink, Lucas Barbi Costa, Evandro José Graton, representantes do corpo 
discente. Ausência justificada: professora Ester Vaisman. Ausências não justificadas: 
Professores Andrés Zarankin; chefe do Departamento de Sociologia e Antropologia; Andrei 
Isnardis Horta, coordenador do Curso de Antropologia (noturno); Aderval Costa Filho, 
coordenador do curso de Ciências Socioambientais; Valéria de Fátima Raimundo, 
coordenadora do curso de Comunicação Social; César Geraldo Guimarães, coordenador do 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social; Kátia Gerab Baggio, coordenadora do 
Programa de Pós-Graduação em História e Ana Letícia Godoy, Andressa de Araújo Moreira, 
Camila Carneiro Bahia Braga, representantes discentes. Constatado o quorum regimental — 
18 (dezoito) presenças — a Sessão foi instalada pelo Senhor Diretor. Antes de dar início aos 
trabalhos desta sessão, o senhor diretor apresentou o professor Marcus Abílio, suplente d 
professor Manoel Leonardo Wanderlei Duarte dos Santos, representante docente e o 
servidor Thiago de Carvalho Goulart, representante dos servidores técnicos administrativos. 
ORDEM DO DIA — 1. PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO DO PROFESSOR ANTÔNIO MARIANO NOGUEIRA 

COELHO, DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA DA UFSC PARA O DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA DA UFMG — 
Professor Fernando Filgueiras, designado relator dessa matéria, fez a leitura de seu parecer, 
que recomenda a aprovação do pedido. A professora Virgínia Figueiredo reiterou o interesse 
do departamento pelo professor Antônio Mariano Nogueira, que atua na área de lógica e 
cujo nome foi aprovado por unanimidade em assembleia do departamento. A votação 
ocorreu em escrutínio secreto, com quórum qualificado. Feita a apuração dos votos, a 
proposta foi aprovada por unanimidade. 2. PROCESSO DE REMOÇÃO DO PROFESSOR SIMEÃO DONIZETTI 

SASS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL. DE UBERLÂNDIA PARA O DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA DA UFMG. O 
senhor diretor Jorge faz leitura do parecer emitido pelo professor Manoel Leonardo 
Wanderlei Duarte Santos, designado relator deste assunto, que recomenda sem qualquer 
ressalva a aprovação do pedido. Colocado em votação, a proposta foi aprovada por 
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unanimidade. 3. PARECER DE VISTAS SOBRE O RECURSO IMPETRADO POR ANA CAROLINA CAMPAGNOLE 

CONTRA DECISÃO DO COLEGIADO DO PPG EM PSICOLOGIA — O Senhor diretor convidou o professor 
Delfim Afonso Júnior para reapresentar seu parecer, que confirma a decisão do colegiado do 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia, observando que alguns dos presentes não 
tiveram ocasião de acompanhar o assunto desde o seu princípio. Em seguida convocou o 
representante discente Evandro José Graton para apresentar o parecer de vistas, este 
contrariando a decisão do colegiado. Concluídas as apresentações, os pareceres foram 
colocados em debate. O professor Maycoln Leoni, atual coordenador do Programa de Pós-
Graduação em Psicologia informou dos esforços daquele programa para ajudar a aluna 
recursante, explicando que o prazo para concluir seu trabalho foi maior que o usualmente 
concedido aos demais alunos do Programa. Para o professor Mauro Condé não cabe à essa 
Congregação interferir na autonomia de bancas examinadoras. O que fazemos aqui é 
expressar opiniões. O não cumprimento de regras, ou vício formais, devem ser 
encaminhados à Congregação para manifestações apropriadas e questiona se a nossa 
Universidade quer 'alunos refratários'. Para a professora Virgínia, os problemas de saúde 
alegados pela aluna no recurso, se comprovados, dão à aluna o direito de pedir suspensão ou 
o trancamento parcial da matrícula. Isso é legítimo. Seria um problema formal se esse direito 
não tivesse sido garantido à recursante. A professora reitera a posição do vice-diretor e 
afirma que não nos compete julgar o trabalho das comissões. O professor Delfim informou 
que trabalhou com dados que dispunha, com regras, com prazos e questões fundamentais da 
vida acadêmica. Em favor da recursante, afirma o professor, não há ataques pessoais, 
documento sereno tomando condição de defesa de suas questões. Privilegiou em sua análise 
dois aspectos, a saber, a Banca, que fez seu trabalho, o que se esperava dela e o prazo. A 
aluna teve dificuldades não muito bem esclarecidas e os prazos não foram cumpridos e 
afirmou que não alteraria seu parecer, pois de fato o trabalho foi fruto de estudo cuidadoso 
do material recebido. O representante discente Evandro Graton reconhece que há regras a 
serem seguidas, mas se não houvesse a possibilidade de recursos não haveria justificativas 
para a existência de órgãos deliberativos. Para o presidente da sessão a Congregação tens  
prerrogativas e uma delas é a de avaliar vícios formais. Acredita que a vida acadêmica da 
recursante irá prosseguir sem entraves. Em seguida, os pareceres foram colocados em  
votação e obtiveram o seguinte resultado: o parecer do professor Delfim Afonso Júnior, 
relator desta matéria, obteve 15 (quinze) votos; o parecer de vistas, elaborado pelo discente 
Evandro Graton, obteve 02 (dois) votos e seis dos membros da Congregação abstiveram-se 
de votar. Em seguida o senhor diretor solicitou e obteve permissão para inclusão dos 
seguintes pontos na pauta desta reunião. 4. REPRESENTAÇÃO DA FAFICH JUNTO AO CEPE — O senhor 
diretor informou que o mandato da professora Delba Teixeira Rodrigues Barros, atual 
representante desta Unidade junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão está 
expirando e indicou o nome do professor Marcus Abílio Gomes Pereira — titular, e Manoel 
Leonardo Duarte dos Santos — suplente, ambos do Departamento de Ciência Política. Em 
votação, a sugestão foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o professor Mauro Condé 
apresentou o organograma da FAFICH aos membros da Congregação, informando sobre a 
criação de novos setores nesta gestão, esclarecendo a importância de aprova-los aqui para 
que tenham existência formal. A seguir a relação dos novos setores: Setor de licitação e 
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compras, que ainda será expandido, Setor de Logística — a nomenclatura Serviços Gerais 
está em desuso há muito tempo. A seção de Serviços Gerais foi desmembrada no setor de 
logística e no setor de suporte técnico. Cinco novas salas de seminário e quatro auditórios, 
inclusive um nesta sala F-1012. O Auditório do CAD 2 dispõe de multimídias disponíveis 
em salas de aula e tem uso compartilhado, mas somos os usuários principais. Setor de 
gestão documental e arquivo histórico — a universidade contratou sete arquivologistas para 
organizar documentação referente a situação acadêmica dos estudantes. Na FAFICH já ha 
algum tempo temos o embrião deste Setor sob a responsabilidade da servidora Solange 
Angélica Rodrigues do Amaral Ribeiro. Em votação, o novo organograma da FAFICH foi 
aprovado por unanimidade. Thiago Goulart chama a atenção para a deficiência do 
almoxarifado. Falta material, falta pessoal, falta espaço. Problemas mais sérios e de mais 
longa data que precisam ser resolvidos. O professor Mauro mencionou a possibilidade dó 
um Almoxarifado Central e ter aqui um entreposto. A UFMG comprou um software que 
possibilitará a interligação dos sistemas de compras. Proposta vinda da administração central 
e que facilitará muito as nossas demandas por compras. Se instituído esse novo modelo, 
avalia que o espaço destinado ao almoxarifado será mais do que suficiente. O professor 
Jorge concordou com a crítica do representante dos servidores técnicos administrativos 
Thiago de Carvalho Goulart e explicou que há um histórico de problemas que ainda não 
foram solucionados como, por exemplo, a questão do comércio irregular na FAFICH que 
estão com as providências encaminhadas; sobre as livrarias — chegou a conclusão que 
deveremos ter somente uma e que deveremos licitar uma única livraria-café na FAFICH. O 
DRH virá à FAFICH para diagnosticar os problemas de recursos humanos na Faculdade. 
Questão de novos funcionários — serão contratados 89 (oitenta e nove) novos funcionários e 
alguns virão para a FAFICH. O setor de compras e o almoxarifado são prioridades para as 
novas lotações. Falou da perda de recursos para compra de laptops em ata de registro de 
preços feita pelo DLO o que fez a FAFICH devolver cerca de 220 mil reais para o governo. A 

ii.  UFMG está com problemas nesse sentido. Este ano tivemos uma queda grande na 
arrecadação da FAFICH — os recursos arrecadados através da resolução 10/95 caíram  
drasticamente no ano corrente. A professora Minam Campolina Diniz Peixoto solicitou o 
fornecimento de um resumo dos recursos que foram destinados a cada colegiado e pergunta 
o que ainda há por receber. O professor Fernando Filgueiras pergunta sobre a Comissão 
Permanente de Avaliação — CPA. Jorge explica que está respondendo o questionário na 
medida do possível e procurará colaboração para concluir a tarefa. Considerando que os 
órgãos complementares da FAFICH, excetuando-se o Centro de Estudos Mineiros, não 
existem gratificações para as coordenações, a diretoria propõe a retirada da gratificação do 
diretor do Centro de Estudos Mineiros para remunerar o coordenador do Centro de 
Extensão. Em votação a transferência da gratificação do diretor do Centro de Estudos 
Mineiros ao coordenador do CENEX-FAFICH foi aprovado com uma abstenção. A professora 
Maria Stella Brandão Goulart apresentou proposta de convênio com a universidade de 
Bologna, exigência da Diretoria de Relações Internacionais para tramitação da proposta. O 
senhor diretor lembrou que todo convênio de pesquisa precisa ser assinado pelo Reitor. A 
professora Maria Stella inforou que pelo menos 3 estudantes do curso de psicologia, com 
bolsa de e 980,00 (novecentos e oitenta euros) já usufruem desse convênio. Em votação, a 
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proposta foi aprovada com uma abstenção. 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 presentes. Belo 
Horizonte, 08 de maio de 2012. 
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