
U F m G Universidade Federal de Minas Gerais
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas
Secretaria Geral

Ata da 518- Reunião da Egrégia Congregação da
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais

Aos 17 (dezessete) dias do mês de outubro do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), 
segunda-feira, às 14 (catorze) horas, na Sala da Congregação, realizou-se a 518â Reunião 
da Egrégia Congregação da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade 
Federal de Minas Gerais, sob a presidência do professor Bruno Pinheiro Wanderley Reis, 
Vice-Diretor da Faculdade, com a presença dos seguintes membros: professores Bruno 
Guimarães Martins, Chefe do Departamento de Comunicação Social; Túlio Roberto 
Xavier de Aguiar. Chefe do Departamento de Filosofia; José Newton Coelho Meneses, 
Chefe do Departamento de História; Thais Porlan de Oliveira, Chefe do Departamento de 
Psicologia; Maria Jacqueline Rodet, Chefe do Departamento de Antropologia e 
Arqueologia; Carlos Roberto Horta, Coordenador do Curso de Ciências Sociais; Fábia 
Pereira Lima, Coordenadora dos Cursos de Comunicação Social; Telma Maria Gonçalves 
Menicucci, Coordenadora do Curso de Gestão Pública; Maria Auxiliadora Drummond, 
Subcoordenadora do Curso de Ciências Socioambientais; Edson Massayuki Huziwara, 
Coordenador do Curso de Psicologia; Ernesto Perini Frizzera da Mota Santos, 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia; Katia Gerab Baggio, 
Subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação em História; Antônio Márcio Ribeiro 
Teixeira, Subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia; Bráulio 
Figueiredo Alves da Silva, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia; 
Dalmir Francisco, Representante Docente; Vilma Carvalho de Souza, Representante 
suplente dos Servidores Técnico-Administrativos; Herivelton de Oliveira Ferraz, 
Representante dos Servidores Técnico-Administrativos; Alan Delane de Melo Almeida, 
Representante dos Servidores Técnico-Administrativos; Kaique Paiva, Representante 
Discente (suplente); Raphael Henrique Corrêa, Representante Discente (suplente); João 
Pedro de Oliveira, Representante Discente. Ausências justificadas: José Newton Coelho 
Meneses, Chefe do Departamento de História; Ricardo Fabrino Mendonça, Coordenador 
do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. Ausências não justificadas: 
professores Manoel Leonardo Wanderley Duarte Santos; Corinne Davis Rodrigues, 
Chefe do Departamento de Sociologia; Karenina Vieira Andrade, Coordenadora do Curso 
de Antropologia; Abílio Azambuja Rodrigues Filho, Coordenador do Curso de Filosofia; 
André Luiz Pereira Miatello, Coordenador do Curso de História; Ruben Caixeta de 
Queiroz. Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Antropologia; Elton Antunes, 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social; Fábio Cabral Jota, 
Representante Discente; Ana Carolina Silva Vasconcelos, Representante Discente; Maria 
Luísa de Souza Lopes. Representante Discente. Constatado o quorum regimental. 18 
(dezoito) presenças, a Sessão foi instalada pelo Senhor Presidente, depois de agradecer a 
presença de todos. Antes de dar início aos trabalhos pautados para esta reunião,-o 
presidente da sessão justificou a ausência do professor Orestes Diniz Neto, diretor, 
licenciado de 06 a 20 de outubro. Em seguida, deu início aos trabalhos com os seguintes 
informes, a) Poltronas para o Auditório Sônia Viegas já foram adquiridas e o processo 
para compra dos arquivos deslizantes ainda se encontra na Procuradoria Jurídica para 
análise. Sobre o Auditório Sônia Viegas, o professor explicou que as cadeiras estão 
compradas, mas a troca do piso, do ar refrigerado e outras demandas serão vistos em 
outro momento, esclarecendo que para o próximo ano deveremos estudar as prioridades 
para investimento em reparos, b) Comunicou a existência de um terceiro órgão 
complementar da Fafich - o Cepeqcs - Centro de Pesquisas Quantitativas em Ciências 
Sociais, responsável pela oferta do Programa de Metodologia Quantitativa, cuja criação

Secretaria Geral da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG - Avenida Antônio Carlos 6627 Campus da Pampulha 
31270-901 Belo Horizonte MG. Telefone 31 3409-5016 - Fax 31 3409-5060 - e-mail: secrgeral@fafich.ufmg.br



U E m G Universidade Federal de Minas Gerais
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas
Secretaria Geral

foi aprovada pelo CEPE cm novembro de 2006. c) Indicação ad referendum da 
Congregação do professor Rodrigo Antônio de Paiva Duarte para integrar o Comitê 
Diretor do IEAT - homologada por unanimidade, d) Sobre o preenchimento das vagas 
nas comissões assessoras da Congregação o professor espera que até o fim deste ano esta 
tarefa esteja cumprida, e) Sobre sindicâncias, o professor esclareceu que há 
aproximadamente 15 episódios a serem investigados, todos eles relacionados a furtos na 
unidade. As indicações das comissões serão decididas ao final da greve, f) Sobre o Ciclo 
Introdutório às Ciências Humanas - CICH, esclareceu que estamos em consulta com a 
Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior - SODS, mas adiantou que três instâncias 
deliberam sobre esse assunto, a saber, a Câmara de Graduação, o Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão e o Conselho Universitário, g) Finalizando, mencionou denúncia de 
assédio encaminhada pela ouvidoria da UFMG envolvendo alunos da Fafich. O incidente 
ocorreu no prédio do Instituto de Ciências Exatas, unidade onde deve ser instaurada 
Comissão para apuração desse episódio. Traz essa questão para dar ciência à 
Congregação e esclareceu que estamos em contato com a Pró Reitoria de Assuntos 
Estudantis para acompanhamento e orientação sobre a necessidade de procedimentos 
administrativos nesta Unidade. Informou que o acusado é aluno da Fafich. O 
representante dos servidores Alan de Melo Almeida, lotado no Setor de Informática, 
solicitou autorização para inclusão na pauta desta reunião de ponto sobre a rede de 
informática da UFMG. Aprovada a solicitação, encaminhou proposta de uma requisição 
formal de informações junto à Reitoria sobre o estado corrente da rede. Que é preciso 
saber o que tem acontecido, o que tem sido feito para solucionar os problemas, quem se 
responsabiliza pela solução, e se há um prazo para a estabilização da operação da rede. 
Queixa-se de que, em contato com instâncias da administração central da rede, o que se 
obtém são respostas protocolares e evasivas como “estamos cientes do problema” ou 
"estamos tomando providências". Foi aprovada proposta que solicita manifestação da 
Reitoria sobre a questão. Ordem do dia - 1. Atas da 517a Reunião e da Reunião 
Extraordinária da Congregação realizada em 20 de setembro. Colocadas em votação, 
as atas foram aprovadas com duas abstenções. 2. Discussão de encaminhamentos a 
propósito de recentes ameaças anônimas feitas contra a comunidade da Fafich. O 
professor Bruno Reis trouxe ao conhecimento da Congregação nova postagem em um site 
com ameaça de atentado contra a comunidade da Fafich, lembrando a todos que a 
primeira postagem ocorreu na noite de 20 de setembro último. Informou ainda que a 
Reitoria está ciente e levou o assunto ao conhecimento da Polícia Federal, para as devidas 
providências. O assunto foi amplamente debatido e preocupações distintas surgiram, 
conforme manifestação do professor Bruno Martins, que sugeriu uma resposta da 
Universidade às ameaças ao cotidiano da Faculdade. O professor Bráulio mencionou 
preocupação de pais de alunos com a segurança ante estas ameaças. Os professores 
Antônio Márcio, Kátia Baggio e Ernesto Perini, em sentido diametralmente oposto à 
sugestão do professor Bruno Martins, propuseram evitar a reação midiática. O presidente 
da sessão propôs adiar qualquer decisão política, mas comprometeu-se a manter a questão 
em pauta e a Congregação informada sobre qualquer novidade. 3. Indicação de nomes 
para Comissões Avaliadoras de pedidos de promoção para a classe de professor 
associado nos Departamentos de Filosofia e de Psicologia. O chefe do Departamento 
de Filosofia, professor Eduardo Soares Neves Silva, apresentou lista contendo os nomes 
dos professores Telma de Souza Birchal, Joãozinho Beckenkamp, ambos da UFMG e 
Olímpio José Pimenta Neto, da UFOP, membros titulares, e Helton Machado Adverse, da 
UFMG e Oswaldo Giacóia Júnior, da Unicamp. membros suplentes, para darem 
provimento ao processo de promoção do professor Rogério Antônio Lopes e a professora
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Thais Porlan de Oliveira, chefe do Departamento de Psicologia, apresentou os nomes dos 
professores Cristiano Mauro Assis Gomes e Oswaldo França Neto, ambos do 
departamento de Psicologia, e Mônica Sette Lopes, da Faculdade de Direito, para 
constituírem a comissão avaliadora do processo de promoção da professora Ingrid Faria 
Gianordoli Nascimento. Em votação, as comissões avaliadoras foram aprovadas por 
unanimidade. 4. Homologação das promoções - para a classe de professor associado 
do Departamento de Comunicação Social (professores Márcio Simeone Henriques e 
Carlos Magno Camargos Mendonça), do Departamento de História (professor Ely 
Bergo de Carvalho e Cristina Isabel Abreu Campolina de Sá) e para a classe de 
professor titular do Departamento de Antropologia e Arqueologia (professora 
Andréa Luísa Zhouri Laschefski). O presidente da sessão fez a leitura de cada um dos 
pareceres emitidos pelas respectivas Comissões Avaliadoras, todos eles recomendando a 
aprovação dos docentes. Postos em votação, os pareceres foram aprovados por 
unanimidade. 5. Promoção funcional docente de Graziela Valadares Gomes de Mello 
Vianna. Trata-se de pedido de progressão horizontal do nível III para o nível IV da classe 
de professor adjunto da professora Graziela Mello Vianna, do Departamento de 
Comunicação Social. O professor Bruno Reis, relator desta matéria fez a leitura do 
parecer que recomenda a aprovação do pedido de promoção funcional. Em votação, o 
parecer foi aprovado por unanimidade. 6. Análise do parecer sobre o projeto de 
pesquisa “Efeito Flynn e Eficiência Cerebral” do interesse da professora Carmen 
Elvira Flores Mendoza Prado (relatora, professora Larissa Assunção Rodrigues). A proposta 
apresentada pela professora Carmen Elvira foi aprovada ad referendum da Câmara do 
Departamento de Psicologia. A professora Larissa Assunção Rodrigues, relatora da 
matéria, recomenda a aprovação do projeto em seu parecer. Submetido ao escrutínio da 
Congregação, o parecer foi aprovado sem qualquer ressalva. 7. Processo de 
redistribuição do professor Gilson de Paulo Moreira lannini, do Departamento de 
Filosofia da UFOP para o Departamento de Psicologia da Fafich. A Resolução 
01/89, de 13 de março de 1989 estabelece normas para redistribuição de pessoal docente 
da carreira de magistério da UFMG, determina em seu art. 3o, letra g que 'o parecer da 
Comissão Avaliadora deverá ser aprovado pela Congregação da Unidade pelo voto de, 
pelo menos 2/3 (dois terços) de seus membros, em votação por escrutínio secreto. No 
caso desta Casa, será necessário a presença de, no mínimo 26 de seus membros. Coma 
não se conseguiu o quórum qualificado nesta sessão, esse assunto será parte da pauta dal 
próxima reunião ordinária da Congregação. O professor Antônio Márcio Ribeiro 
Teixeira, subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia manifestou 
preocupação com a demora no encaminhamento deste assunto e pediu à diretoria gestões 
junto aos membros desta Congregação para assegurar a votação deste assunto em sua 
próxima reunião. 8. Indicação de representante docente da área de Ciências 
Humanas para o Colegiado do Curso de Comunicação Social, em substituição ao 
nome do professor Geraldo Élvio Magalhães, recentemente aposentado. Assunto 
adiado para próxima reunião. 9. III Seminário Internacional de Comunicação Social: 
vertentes conceituais e metodológicas. O seminário, em sua terceira edição, será 
realizado de 09 a 11 de novembro de 2016, sob a coordenação da professora Angela 
Cristina Salgueiro Marques, do Departamento de Comunicação Social. A professora 
Fábia Pereira Lima, coordenadora do Curso de Comunicação Social, fez um breve relato 
sobre o evento proposto, que será realizado em parceria entre os grupos de pesquisa em 
Comunicação Organizacional da UFMG e da PUC Minas. Colocada em votação, a 
proposta foi aprovada por unanimidade. 10. Homologação dos representantes da 
Fafich junto ao Colegiado do Curso de Administração. O Departamento de 
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Sociologia indicou o nome do professor Jorge Alexandre Barbosa Neves para a 
representação titular desta Faculdade junto ao Colegiado do Curso de Administração e o 
Departamento de Ciência Política indicou o professor Klaus Guimarães Dalgaard para a 
representação suplente. Em votação, os nomes indicados foram homologados por 
unanimidade. 11. Homologação das deliberações da diretoria tomadas ad referendam 
da Congregação, a) I Congresso Mineiro de Gestalt-terapia, coordenado pela professora 
Cláudia Lins Cardoso; b) autorização para participação individual no projeto ‘Certames 
Diversos - Fundep, coordenado pela professora Laura Cristina Eiras Coelho Soares, do 
Departamento de Psicologia; c) autorização para gestão do projeto ‘Serviço de Psicologia 
Aplicada’, coordenado pela professora Pricila Cistina Corrêa Ribeiro; d) cursos 
‘Acolhimento Institucional: aspectos teóricos, legais e empíricos da Política de Proteção à 
Criança e ao Adolescente’, coordenado pelos professores Geralda Luiza de Miranda, 
Eduardo Moreira da Silva e Marjorie Corrêa Marona, todos do Departamento de Ciência 
Política; e) Curso de Psicologia Positiva: Teoria, Pesquisa e Intervenção, coordenado pelo 
professor Maycoln Teodoro Martins; Processo 23072.044633/2016-57 - progressão 
funcional do professor André Joffíly Abath, do Departamento de Filosofia, do nível 2 
para o nível 3 da classe de professor adjunto: processo 23072.044532/2016-86. 
afastamento do país para pós-doutorado do professor Silvio Segundo Salej Higgins, do 
Departamento de Sociologia. 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, 18 de 
outubro de 2016.
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