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Aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio do ano de 2012 (dois mil e doze), às 14h (quatorze 
horas) na sala n°  F-1002 (Efe mil e dois), realizou-se a 477' 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; 
Virgínia Araújo Figueiredo, chefe do Departamento de Filosofia; Orestes Diniz Neto, 
subchefe do Departamento de Psicologia; Andrés Zarankin, chefe do Departamento de 
Sociologia e Antropologia; Andrei Isnardis Horta, coordenador do Curso de Antropologia 
(noturno); Valéria de Fátima Raimundo, coordenadora do Curso de Comunicação Social; 
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; Maria 
Jacqueline Rodet, subcoordenadora do Curso de Mestrado em Antropologia; 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); Jorge Afonso Maia Mairink, Lucas Barbi Costa, 
Andressa de Araújo Moreira e Camila Carneiro Bahia Braga, representantes do corpo 
discente. Ausência justificada: professora Ester Vaisman. Ausências não justificadas: 
Professores Cristina Izabel Abreu Campolina de Sá, chefe do Departamento de História; 
Aderval Costa Filho, coordenador do curso de Ciências Socioambientais; Rogério Duarte do 
Pateo, coordenador do Curso de Ciências Sociais; César Geraldo Guimarães, coordenador do 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social; Kátia Gerab Baggio, coordenadora do 
Programa de Pós-Graduação em História, Renata Lopes Leite e Thiago Carvalho Goulart, 
representantes dos servidores técnico administrativos; Ana Letícia Godoy e Evandro José 
Graton, representantes discentes. Constatado o quorum regimental — 17 (dezessete) presenças 
— a Sessão foi instalada pelo Senhor Diretor. ORDEM DO DIA — 1. ATAS DA 475 E DA 476 
REUNIÕES DA CONGREGAÇÃO — Colocadas em votação as atas foram aprovadas com uma 
abstenção. 2. DOCUMENTO REGULATÓRIO SOBRE FESTAS NA FAFICH. O senhor diretor convidou o 
professor Delfim Afonso Júnior, relator desta matéria, para fazer a apresentação do 
documento ordenador para confraternizações nesta Faculdade, elaborado por comissão 
instituída por essa Congregação, presidida pelo professor relator. Concluída a leitura, o 
assunto foi colocado em debate. A representante discente Camila Bahia Carneiro Braga 
lembra que precisamos demarcar prazos de resposta para a diretoria. O Senhor diretor propõe 
que as comunicações precisam ser encaminhadas à diretoria com, no mínimo, quarenta e oito 
horas de antecedência. A professora Márcia Miranda Soares, coordenadora do curso de 
Gestão Pública pergunta sobre o não cumprimento das regras, questionarnento prontamente 
respondido pelo senhor diretor que esclareceu à professora que, nestes casos os 
procedimentos são a abertura de comissão de sindicância e restrições ao centro acadêmico 
responsável. O professor Mauro Condé pede apoio aos estudantes, representantes discentes 
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que colaboraram com o debate para ajudar a preservar e a respeitar as decisões colocadas no 
documento ora em debate e observa que o álcool não é propriamente o problema, e sim o 
barulho provocado pelas confraternizações. A professora Miriam Campolina Diniz Peixoto, 
coordenadora do Curso de Filosofia lembra que a arena será sala de aula brevemente e 
pergunta onde será o local destinado aos encontros e confraternizações. De acordo com o 
professor Jorge, diretor, já foram iniciadas as negociações com a Pró-Reitoria de 
Planejamento com o objetivo de estudar a destinação do espaço hoje ocupado pelo Diretório 
Acadêmico aos CA's e construir o espaço do DA na parte posterior do prédio da FAFICH. 

Esta proposta ainda será apresentada aos alunos e acredita ser esta a solução para os barulhos 
que incomodam a academia. Jorge Mairink, representante discente pergunta se há neste 
semestre clara possibilidade de se realizar pelo menos urna confraternização. O senhor 
diretor sugere fazer o encontro na sala F-1012. Concluídos os debates sobre o tema, a 
proposta foi aprovada com uma abstenção. Nela deverão ser incluídos os dois dias letivos 
para resposta da diretoria. Concluindo, o senhor diretor agradeceu a comissão responsável 
pela elaboração do documento. 3. PROPOSTA DE CONVÊNIO ENTRE O PPGHIS E O DEPARTAMENTO DE 

HISTÓRIA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA — O senhor diretor fez leitura 
do parecer emitido pela Câmara do Departamento de História, francamente favorável à 
aprovação da proposta e em seguida submeteu o assunto ao escrutínio da Congregação que a 
aprovou sem qualquer ressalva. 4. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA ALOCAÇÃO DE VAGAS DOCENTES PARA 

AS UNIDADES — Trata-se de proposta apresentada e aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa 
e Extensão da UFMG. O senhor diretor lembrou, grosso modo, que o único indicador para 
concessão de vagas docentes em vigor se dá em razão de encargos didáticos na graduação e 
na pós-graduação. O novo modelo sugere substituir a carga didática por um indicador de 
resultado ao qual se acoplaria um fator capaz de descrever a natureza diferente do ,processo 
ensino-aprendizado nas distintas áreas do conhecimento e um fator de qualidade. A 
Comissão do CEPE que elaborou a proposta, depois de longa pesquisa nos órgãos da UFMG, 
apresentou novas diretrizes para além da CDSM. O fator de área descreve as diferenças entre 
as diversas áreas do conhecimento no que diz respeito à relação professor-aluno. Segundo o 
professor esse fator sempre existiu, mas não era explícito. Seu valor é determinado 
fundamentalmente pelo departamento uma vez que são estas estruturas que definem 
tamanhos de turmas em cada disciplina. O fator qualidade é componente essencial, pois ele 
incorpora uma dimensão indispensável aos processos de avaliação acadêmica. Por outro lado 
permite introduzir incentivos indutores da modernização dos curricula e das práticas 
pedagógicas. Após essa breve apresentação o assunto rendeu amplo debate e o senhor diretor 
sugeriu ampliar o debate sobre esse terna com a realização de uma reunião aberta da 
Congregação e que não precise de quórum. Proposta aprovada. Concluído o debate sobre 
esse tema, o senhor diretor introduziu, em seguida, um conjunto de informações sobre a 
instituição do Ponto eletrônico, afirmando ser o diretor que mais insistiu com o reitor para a 
instituição do ponto eletrônico e das 40 horas semanais. Nesse momento houve uma breve 
interrupção da reunião pelos representantes dos servidores Técnicos Administrativos em 
Educação para anunciar a greve dos servidores desta categoria lotados na FAFICH, decisão 
tornada por unanimidade em reunião realizada hoje. A profa. Thais Porlan, coordenadora do 
curso e Psicologia reiterou apoio às decisões da diretoria e que propôs que alunos tenhas 
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conhecimento das decisões. O professor Orestes manifesta apoio da Câmara do 
Departamento de Psicologia às decisões da diretoria e informa que hoje, dia de eleição no 
Departamento, não há um só funcionário para dar provimento a essas demandas. Não houve 
decisão sobre o assunto Ponto Eletrônico. 5. RELATÓRIOS INA/2011 — O senhor diretor 
convidou, na ordem seguinte, os professores Cristina Campolina e Fernando de Barros 
Filgueiras, designados relatores responsáveis pelas análises dos relatórios INA/2011 dos 
Departamentos de Sociologia e Antropologia e de Filosofia, respectivamente, a fazerem a 
leitura dos pareceres. As apresentações foram procedidas de amplo debate e, em seguida 
foram colocados em votação tendo sido aprovados por unanimidade. 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, 21 de maio de 2012. 
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