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Ata da 514^ Reunião da Egrégia Congregação da
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais

Aos 13 (treze) dias do mês de junho do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), segunda- 
feira, às 14 (catorze) horas, na Sala da Congregação, realizou-se a 514a Reunião da 
Egrégia Congregação da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade 
Federal de Minas Gerais sob a presidência do professor Orestes Diniz Neto, Diretor da 
Faculdade, com a presença dos seguintes membros: professores Bruno Pinheiro 
Wanderley Reis, Vice-Diretor: Rogério Duarte do Pateo, Chefe do Departamento de 
Antropologia e Arqueologia; Manoel Leonardo Wanderley Duarte dos Santos, Chefe do 
Departamento de Ciência Política; Bruno Guimarães Martins, Chefe do Departamento 
de Comunicação Social; Eduardo Soares Neves Silva, Chefe do Departamento de 
Filosofia; Thais Porlan de Oliveira, Chefe do Departamento de Psicologia; Corinne 
Davis Rodrigues, Chefe do Departamento de Sociologia; Carlos Roberto Horta,
Coordenador do Curso de Ciências Sociais; Nísio Antônio Teixeira Ferreira.
Coordenador do Curso de Comunicação Social; Geralda Luiza de Miranda,
Subcoordenadora do Curso de Gestão Pública; André Luiz Pereira Miatello,
Coordenador do Curso de História; Dawisson Elvécio Belém Lopes, Subcoordenador do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência Política; Elton Antunes, Coordenador do 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social; Ernesto Perini Frizzera da Mota 
Santos. Coordenador do Programa de Pós-Graduação cm Filosofia; Luiz Carlos Villalta, 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em História; Antônio Márcio Ribeiro 
Teixeira, decano no exercício da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia; Dalmir Francisco, Representante dos Servidores Docentes; José Newton 
Coelho Meneses. Representante dos Servidores Docentes; Vilma Carvalho de Souza, 
Representante suplente dos Servidores Técnicos Administrativos; Alan Dclane Melo 
Almeida, Representante suplente dos Servidores Técnicos Administrativos; Herivelton 
de Oliveira Ferraz, Representante dos Servidores Técnicos Administrativos. Ausências 
não justificadas: professores Ana Carolina Vimieiro Gomes, Chefe do Departamento 
de História: Andréa Zhouri, Subcoordenadora do Curso de Ciências Socioambientais; 
Braulio Figueiredo Alves da Silva, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia; Andrés Zarankin, Coordenador do Curso de Pós-Graduação em 
Antropologia: Marcelo Pimenta Marques, Representante do Corpo Docente: Álvaro 
Trópia, Representante do Corpo Discente; Ana Guerra, Representante do Corpo 
Discente: Pedro Ramos da Cruz Chaves. Representante do Corpo Discente; Samora 
N’zinga Soares Cardoso, Representante do Corpo Discente; Fábio Cabral Jota, 
Representante do Corpo Discente; Ana Luísa Ennes Murta e Sousa, Representante do 
Corpo Discente; Luís Fernando Parma, Representante do Corpo Discente; Lucas Soares 
Rodrigues, Representante do Corpo Discente; Marco Antônio Gatti Junior, 
Representante do Corpo Discente. Constatado o quorum regimental, 20 (vinte) 
presenças, a Sessão foi instalada pelo Senhor Presidente. Antes de dar início aos 
trabalhos pautados para essa reunião, o senhor presidente agradeceu a presença de todos 
e solicitou permissão para acrescentar outros três pontos que necessitam de deliberação 
nesta Reunião, a saber: a) Parecer elaborado pelo professor André Pereira Miatello. 
relator de recurso impetrado pela professora Larissa Assunção Rodrigues, do 
Departamento de Psicologia; b) Processo de Afastamento do País do professor Juri 
Castelfranchi e c) Indicação de nomes para Comissão Avaliadora dos pedidos de 
promoção - Classe E - Professor Titular do Departamento de Filosofia. Solicitações
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duas etapas para permitir a aprovação de Ata de Concurso para Professor Titular Livre 
realizado no Departamento de Comunicação Social, área de Estudos Comunicacionais: 
Linguagem e sociedade. Comunicação, práticas e processos culturais, políticos, 
estéticos na sociedade contemporânea. Dimensões históricas, epistemológicas e 
metodológicas no campo da Comunicação Social, realizado na Fafich durante os dias 
23, 24 e 25 de maio de 2016. Proposição aprovada e a Ata apresentada para compor o 
conjunto de documentos necessários à homologação do concurso em questão foi 
aprovada por unanimidade e assinada por todos os membros presentes. Ordem do dia 
-1. Ata da 513a Reunião da Congregação. A Ata foi apresentada à Congregação e foi 
aprovada sem qualquer ressalva. 2. Análise do parecer emitido pelo professor 
André Pereira Miatello sobre recurso da professora Larissa Assunção Rodrigues. 
Trata-se de recurso contra decisão da Congregação que homologou a reprovação da 
professora no processo de progressão vertical na carreira de magistério da classe de 
Professor Assistente IV para Professor Adjunto I. Concluída a leitura do parecer, que 
mantém a decisão da Congregação, o assunto foi colocado em votação e foi aprovado 
com 04 (quatro) abstenções. Cópia do parecer permanece anexado à presente Ata. 3. 
Processo de Afastamento do professor Juri Castelfranchi. O presidente da sessão 
informou aos membros presentes tratar-se de processo aprovado na Câmara do 
Departamento de Sociologia. Fez, cm seguida, leitura do parecer emitido pelo professor 
Alexandre Cardoso, relator da matéria no âmbito do Departamento. Prosseguindo, o 
professor Orestes. com anuência dos membros presentes à reunião, submeteu o assunto 
ao escrutínio da Congregação e o parecer, que recomenda a aprovação do pedido do 
professor Juri Castelfranchi. foi homologado por unanimidade. 4. Indicação de 
membro titular e respectivo suplente para o Comitê de Ética em Pesquisa - COEP. 
A finalidade é recompor a representação da Fafich junto ao Comitê de Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos da UFMG. A Congregação aprovou os nomes das 
professoras Luciana de Oliveira, do Departamento de Comunicação Social, 
representante titular e Thaís Porlan de Oliveira, do Departamento de Psicologia, 
representante suplente. O professor Elton Antunes sugeriu que as indicadas se reunam 
com os professores da Casa para apresentação formal do Comitê. Propostas aprovadas 
por unanimidade. 5. Indicação dc nomes para compor a Comissão Avaliadora dos 
pedidos de promoção para a Classe E de Professor Titular no Departamento de 
Filosofia. Com a palavra, o professor Eduardo Soares Neves da Silva, Chefe do 
Departamento de Filosofia, apresentou os nomes dos seguintes docentes para a 
Comissão: Luiz Fernando Batista Franklin de Matos (USP), Milton Meira do 
Nascimento, (USP), Ricardo Ribeiro Terra, (USP), Carlos Alberto R. de Moura, (USP), 
Gilvan Luiz Fogel (UFRJ), Roberto Horácio de Sá Pereira, (UFRJ), Wilson John Pessoa 
Mendonça, (UFRJ) e Zelijko Loparic (UNICAMP). Indicações aprovadas por 
unanimidade. Na ocasião, o professor Eduardo sugeriu que fosse encaminhada consulta 
à Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior - SODS questionando se a 
Congregação tem que. obrigatoriamente, aprovar os seis nomes (quatro titulares e dois 
suplentes) no caso da Comissão Avaliadora dos pedidos de promoção para a Classe E de 
professor titular ou se há a possibilidade de aprovarmos um número maior de nomes 
para substituir eventuais desistências. 6. Proposta de Convênio de Cooperação entre

UFMG e a Universidade de Paris Diderot. Processo 23072.016957/2016-03. O 
professor Antônio Márcio Teixeira, decano do Colegiado do Programa de Pós- 
Graduação em Psicologia, relator desta matéria, fez a leitura de seu parecer que 
recomenda a aprovação do convênio. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por 
unanimidade. Fica anexa à presente Ata uma cópia do Parecer. 7. Proposta de
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Convênio de Intercâmbio de estudantes e professores entre a UFMG e a Université 
Blaise Pascal - Clermont Ferrand II. Processo 23072.021787/2016-71. Proposta já 
aprovada pela Congregação da Faculdade de Letras e submetida à Congregação da 
Fafich. Colocada cm votação, foi aprovada por unanimidade. 8. Avaliação final do 
estágio probatório do professor Carlos Frederico de Brito d’Andrea. Processo 
23072.039705/2014-82. O presidente da sessão fez a leitura do parecer, parte do 
processo em questão, que recomenda a aprovação do estágio probatório final do 
professor Carlos Frederico de Brito d’Andréa, lotado no Departamento de Comunicação 
Social da Fafich. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Concluída a 
pauta administrativa, o presidente abriu a sessão para apresentar as propostas da gestão. 
Informou que evitará, na medida do possível, as aprovações ad referendum da 
Congregação, que deverá recuperar seu protagonismo na administração da Faculdade. 
Para tanto, voltará a haver reuniões ordinárias mensais, nos termos regimentais. Abriu- 
se à deliberação do plenário a Fixação da melhor data, e a Congregação decidiu que 
essas reuniões ordinárias serão realizadas na primeira segunda-feira de cada mês. Em 
linhas gerais, o novo Diretor sugere dar continuidade às políticas institucionais e 
administrativas aprovadas pela Congregação nas administrações anteriores; fortalecer a 
Congregação da Fafich como instância de diálogo e reflexão aos movimentos da 
comunidade e também de ordenação de diretrizes acadêmicas, políticas e 
administrativas. Pretende também incentivar a criação de espaços de discussão na 
comunidade, como os departamentos, colegiados de graduação e de pós-graduação, do 
corpo técnico-administrativo, do corpo discente, considerando sua importância para a 
construção do espaço de diálogo democrático, além de prosseguir com as discussões 
colegiadas do uso do espaço público, estabelecendo critérios para sua destinação. A 
Faculdade deverá formular política de comunicação interna mediante assessoria de 
comunicação ligada à diretoria e apoiar de maneira mais sistemática seus setores 
administrativos, atividade fundamental da unidade. Buscar-se-ão meios para 
implementar a reforma da Fafich conforme projeto aprovado pela Congregação. 
Seguiu-se extensa discussão entre os presentes sobre variados pontos da agenda 
político-administrativa da Fafich, tais como a institucionalização de comissões 
permanentes no âmbito da Congregação; a adequação da infra-estrutura física e 
operacional do prédio e a necessidade de reformas físicas e administrativas: a 
necessidade de providências para uma política eficaz de convivência e segurança; as 
dificuldades logísticas que cercam a realização de eventos na Faculdade; a inadequação 
das condições em que vivem os animais que habitam o prédio (notadamente gatos). 
Ficou acertado que esses pontos, em suas múltiplas ramificações, serão retomados no 
futuro próximo, formalmente pautados nas reuniões ordinárias da Congregação, para 
deliberação e instrução de subsequentes providências. Processos aprovados na 
Reunião: 23072.030099/2016-00 Progressão Funcional Docente de Professor Adjunto 
III para Adjunto IV, do professor Andrei Isnardis Horta; 23072.030092/2016-80 - 
Progressão Funcional Docente de Professor Adjunto III para Adjunto IV, do professor 
Aderval Costa Filho. 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 c aprovada será assinada por todos os membros presentes. Belo


