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Aos 09 (nove) dias do mês de julho do ano de 2012 (dois mil e doze), às 14h (quatorze horas) 
na sala no' F-1002 (Efe mil e dois), realizou-se a 478' 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; Carlos 
Alberto de Carvalho, chefe do Departamento de Comunicação Social; Maria Stella Brandão 
Goulart, chefe do Departamento de Psicologia; Andrei Isnardis Horta, coordenador do Curso 
de Antropologia (noturno); Rogério Duarte do Pateo, coordenador do curso de Ciências 
Sociais; Nísio Antônio Teixeira Ferreira, coordenador 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; André Guimarães Brasil, subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação Social; Helton Machado Adverse, coordenador do Programa de Pós-Graduação 
em Filosofia; Kátia Gerab Baggio, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História; 
Maycoln Leoni Martins Teodoro, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia; 
Silvio Segundo Salej Higgins, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia; 
Manoel Leonardo Duarte dos Santos, representante docente; Renata Lopes Leite e Angela 
Maria Liberal, representantes do corpo técnico administrativo; Filipe Reis Barbosa. Elias 
(suplente), representante do corpo discente. Ausências justificadas: professora Ester 
Vaisman, coordenadora do Ciclo Introdutório às Ciências Humanas; Thais Porlan de Oliveira, 
coordenadora do Curso de Psicologia; Cláudia Féres Faria, coordenadora do Programa de Pós-
Graduação em Ciência Política. Ausências não justificadas: Professores Virgínia Figueiredo, 
chefe do Departamento de Filosofia; Cristina Izabel Abreu Campolina de Sá, chefe do 
Departamento de História; Andrés Zarankin, chefe do Departamento de Sociologia e 
Antropologia; Aderval Costa Filho, coordenador do curso de Ciências Socioambientais; Ruben 
Caixeta de Queiroz, coordenador do Curso de Mestrado em Antropologia. Constatado o 
quorum regimental - 17 (dezessete) presenças - a Sessão foi instalada pelo Senhor Diretor. 
ORDEM DO DIA — 1. HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PARA PROFESSOR TITULAR NO DEPARTAMENTO DE 

CIÊNCIA POLITICA REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO — O senhor diretor fez a leitura do parecer da 
comissão e o submete ao escrutínio da Congregação. Colocado em votação, o parecer final 
emitido pela Comissão foi homologado sem qualquer ressalva. 2. HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE 

PROGRESSÃO VERTICAL PARA A CLASSE DE PROFESSOR ASSOCIADO - A Comissão constituída pelos 
professores Cláudia Cardoso Martins, do Departamento de Psicologia, Mário Fuks, do 
Departamento de Ciência Política e Laura Lídia Rodriguez de Espinoza, da Faculdade de 
Ciências Econômicas, designada pela Egrégia Congregação da FAFICH para dar provimento ao 
processo de progressão horizontal para a classe de professor associado dos candidatos Carlos 
Ranulfo Félix de Melo, Renarde Freire Nobre e Ruben Caixeta de Queiroz. O presidente da 
sessão fez a leitura dos respectivos pareceres, todos eles recomendando a aprovação dos 
candidatos. Após breve debate, os pareceres foram colocados em votação e obtiveram 
aprovação unanime. 3. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE 

ANTROPOLOGIA (NOTURNO) - O professor Andrei. Isnardis Horta, coordenador do Curso de 
Graduação em Antropologia, esclareceu a todos que alteração proposta consiste somente no 
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acréscimo de mais um representante docente na constituição do Colegiado do Curso. Em 
votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 4. ANÁLISE DO PARECER EMITIDO PELA PROFESSORA 

ADRIANA ROMEIRO SOBRE RECURSOS APRESENTADOS POR MATHEUS MALTA RANGEL E POR ISABELA RODRIGUES 

LIGEIRO CONTRA DECISÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS — São recursos de reinclusão 
administrativa dos requerentes, analisados e indeferidos pelo Colegiado do Curso de Ciências 
Sociais. A Secretaria Geral da Fafich encaminhou à professora Adriana Romeiro os dois 
recursos de conteúdo semelhante para análise e parecer. Nas análises da professora as decisões 
do Colegiado do Curso de Ciências Sociais são mantidas e justificadas, no primeiro caso, após 
análise detalhada da parecerista, que conclui "não ser justo e legítimo que um aluno ocupe 
uma vaga em uma Universidade pública, mantida pela sociedade brasileira, sem que tenha um 
compromisso efetivo com o curso" e, no segundo caso, a parecerista subscreve o voto da 
professora Andréa Zhouri, que analisou o recurso no âmbito do Colegiado do Curso, segundo 
a qual "são insuficientes e impertinentes os argumentos apresentados pela recursante". Filipe, 
representante discente, referindo-se ao recurso impetrado por Matheus Malta Rangel, acredita 
que o movimento estudantil toma muito tempo do aluno que às vezes têm reunião em vários 
Estados, e isso o afasta das salas de aula. A professora Corinne Davis Rodrigues apoia esse 
argumento informando que o aluno é matriculado em sua disciplina, mas não tem tido o 
comprometimento com o curso. Concluídos os debates e, em votação, os pareceres, que 
mantêm a decisão do Colegiado do curso de Ciências Sociais, foram aprovados sem qualquer 
ressalva. Prosseguindo a reunião, a representante dos servidores técnicos administrativos 
Renata Lopes Leite pede a palavra para apresentar demandas dos servidores técnicos 
administrativos. Pede esclarecimentos sobre a devolução de aproximadamente de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), do orçamento do exercício do último ano fiscal. Pede à 
diretoria que apresente Prestação de Contas desde o início da gestão. Reclama sobre o 
pagamento de bolsas a servidores improdutivos e, sobre esse assunto, quer mais 
esclarecimentos. A servidora avalia que o tempo da congregação vem sendo ocupado com 
assuntos secundários e que poderiam ser resolvidos no âmbito dos Departamentos. Argui sobre 
a mudança da portaria da Faculdade: é para beneficiar a livraria Quixote? Reclama da falta de 
sinalização e sugere utilizar os recursos das bolsas para cuidar mais da administração. Não há 
placas, não há indicações. Menciona falta de respeito e de ética. Acredita que os servidores 
têm ideias que podem melhorar as rotinas e os gestores não querem ouvir. Denuncia o mal uso 
de dinheiro público. Faltam equipamentos básicos, faltam cartuchos. Pergunta aos membros da 
Congregação se esses sabem que são partícipes das decisões da diretoria e, portanto, são 
coniventes com essa situação uma vez que desconhecem as atribuições desse colegiado. 
Pergunta se algum dos membros conhece as propostas orçamentárias da diretoria. O senhor 
diretor informou que os recursos foram perdidos em alguns casos porque os empenhos 
terminaram não se concretizando. R$ 169.000.00 (cento e sessenta e nove mil reais) não foram 
gastos, pois eram recursos que estavam reservados para um processo licitiatório geral da 
UFMG que terminou sendo adiado para o ano seguinte. Sobre as bolsas, o diretor esclarece 
que estas não fazem parte do orçamento da FAFICH. São recursos de projetos de professores 
gerenciados na FUNDEP. O diretor esclarece que são bolsas de incentivo para uma maior 
dedicação de funcionários. O diretor também esclarece que para todas as reclamações 
chegadas à diretoria são abertas comissões p‘ .a apura-las. Nesse momento o professor Jorge 
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sai da reunião, que passa a ser presidida pelo vice. diretor, professor Mauro Condé. 6. ANÁLISE 

DO PARECER EMITIDO PELA PROFESSORA ÉRIKA LOURENÇO SOBRE DECISÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIAS 

SOCIAIS SOBRE RECURSO DE SAMARA PIRES NETO — O professor Mauro faz a leitura do parecer que 
mantém a decisão do colegiado do Curso de Ciências Sociais. O professor Rogério Duarte do 
Pateo, coordenador, informa das várias tentativas do colegiado para ajudar a aluna e que não 
lograram êxito. Colocado em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 7. AVALIAÇÃO 

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO FINAL DOS PROFESSORES TELMA MARIA GONÇALVES MENICUCCI, JOSÉ ANGELO 

MACHADO E FERNANDO DE BARROS FILGUEIRAS — Os professores avaliados são lotados no 
Departamento de Ciência Política. Seguindo as práticas da Casa, o presidente da Sessão fez a 
leitura de cada um dos pareceres emitidos no âmbito da Câmara do Departamento de Ciência 
Política, todos eles recomendando vivamente a aprovação dos estágios. Submetidos ao 
escrutínio da Congregação, todos eles foram aprovados com uma abstenção. 8. RELATÓRIO INA-
2011 DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA. A professora Miriam Campolina Diniz Peixoto, 
coordenadora do Curso de Filosofia, faz leitura do parecer emitido pela professora Virgínia 
Araújo Figueiredo, relatora da matéria. Em seguida foi colocado em votação obtendo 
aprovação unânime. 9. OUTROS ASSUNTOS: Remoção da professora Anny Jacqueline Torres 
Silveira — professora do departamento de história lotada no COLTEC. É professora colaboradora 
do Programa de Pós-Graduação em História e já há alguns anos professora permanente no 
Programa na área de Ciência e Cultura em História. Há uma decisão de 2010 que impede a 
realocação de professores e há negociação entre a Reitoria e o COL,TEC para a substituição dos 
professores. O Departamento e o Programa de pós Graduação em História já se manifestaram 
favoravelmente à proposta. A professora, que tem produção expressiva, tem carreira no ensino 
superior e vinculação no COLTEC, curso de segundo grau. Colocada em votação a proposta foi 
aprovada por unanimidade. O professor Mauro, encerrando a reunião, informa sobre suas 
responsabilidades na diretoria e, tentando responder às colocações da representante técnico 
administrativa, esclareceu que as bolsas são pagas somente aos servidores que trabalham com 
professores que movimentam recursos que permitam pagamento de bolsas. A ideia é criar 
condições de premiar servidores. No primeiro ano foram levantados cerca de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais) para distribuir bolsas. 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, 10 
de julho de 2012. 
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