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Aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), segunda- 
feira, às 14 (catorze) horas, na Sala de Reuniões da Congregação, realizou-se a 522â 
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 da Faculdade; Luiz Cláudio Pereira Symanski, 
Subchefe do Departamento de Antropologia e Arqueologia; Manoel Leonardo .1^ WA 
Wanderley Duarte dos Santos, Chefe do Departamento de Ciência Política; Bruno 
Guimarães Martins, Chefe do Departamento de Comunicação Social; Eduardo Soares 
Neves da Silva, Subchefe do Departamento de Filosofia; Ana Paula Sampaio Caldeira, 
Subchefe do Departamento de História; Thais Porlan de Oliveira, Chefe do 
Departamento de Psicologia; Karenina Vieira Andrade, Coordenadora do Curso 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; Ely Bergo de 
Carvalho, Coordenador do Curso de Ciências Socioambientais; André Luiz Pereira 
Miatello, Coordenador do Curso de História; Edson Massayuiki Huziwara, Coordenador 
do Curso de Psicologia; Andrei Isnardis Horta, Subcoordenador do Programa de Pós- 
Graduação em Antropologia; Ricardo Fabrino de Mendonça, Coordenador do Programa 
de Pós-Graduação em Ciência Política; Ernesto Perini Frizzera da Mota Santos, 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia; Douglas Attila Marcelino, 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em História; Lívia de Oliveira Borges, 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia; Silvio Segundo Salej 
Higgins, Subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia; Herivelton de 
Oliveira Ferraz, Representante dos Servidores Técnico-Administrativos; Vilma 
Carvalho de Souza, Representante (suplente) dos Servidores Técnico-Administrativos; 
Ausência justificada: professor Dalmir Francisco; Ausências não justificadas: 
professores Corinne Davis Rodrigues, Chefe do Departamento de Sociologia; Abílio 
Azambuja Rodrigues Filho, Coordenador do Curso de Filosofia; Carlos Magno 
Camargos Mendonça, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação 
Social; Fábio Cabral Jota, Representante Discente; Ana Carolina Silva Vasconcelos, 
Representante Discente; João Pedro de Oliveira, Representante Discente; Kaíque de 
Paiva Barbosa, Representante (suplente) discente; Raphael Henrique Correia, 
Representante (suplente) discente; Bruno Michael P. Abreu, Representante discente. 
Constatado o quorum qualificado, 22 (vinte e duas) presenças, necessário para 
submeter o processo de redistribuição do professor Gilson Iannini da Universidade 
Federal de Ouro Preto - UFOP para o Departamento e Psicologia à apreciação desta 
Congregação. Em seguida passou-se à ORDEM DO DIA: 1. Ata da 521a Reunião. Em 
votação, a Ata foi aprovada com uma abstenção. 2. Processo de Redistribuição do 
professor Gilson Iannini da UFOP para o Departamento de Psicologia da Fafich. 
O presidente da sessão informou sobre os procedimentos para submeter o processo a 
esta Congregação e mencionou a Resolução do Conselho Universitário número 
08/1989, que define as regras de redistribuição em seu Art. 3o, alíneas ‘d’, ‘e’ e ‘g’, a 
seguir transcritas; “d) o processo de avaliação consistirá em análise de memorial (...), 
e) a Comissão Avaliadora será composta de três membros, a serem indicados pela
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Câmara Departamental, sendo que pelo menos um dos membros não deverá pertencer 
ao Departamento escolhido pelo candidato (...), g) o parecer da Comissão Avaliadora 
deverá ser aprovado pela Congregação da Unidade pelo voto de 2/3 (dois terços) de 
seus membros, pelo menos, em votação por escrutínio secreto, decidindo sobre a 
redistribuição (...). Todos os procedimentos regulamentares foram integralmente 
cumpridos nesse processo. Em seguida convocou o professor Silvio Salej e a servidora 
técnico-administrativa Vilma Carvalho de Souza para participarem da comissão 
responsável pelo escrutínio dos votos. Apuração concluída, o processo foi aprovado por 
vinte e dois votos e uma abstenção. 3. Recad do Departamento de Ciência Política. 
O assunto foi adiado para a próxima reunião. 4. Regimento do Centro de Pesquisas 
Quantitativas em Ciências Sociais - CEPEQCS. Com a palavra, o professor Bruno 
Reis fez a apresentação do regimento, aprovado por essa Congregação em 2006 e 
submetido ao Conselho de Ensino. Pesquisa e Extensão - CEPE que sugeriu um 
conjunto de quatro ajustes da proposta de regimento aos regulamentos da Universidade. 
As reformas propostas pelo CEPE precisam ser sacramentadas por essa Congregação e 
o presidente da sessão propôs o envio das sugestões do CEPE aos membros da 
Congregação para votação na reunião ordinária do mês de março. O professor Bruno 
Martins pergunta, observando a escassez de servidores e de espaço físico, quais 
implicações a criação de um órgão complementar traria para a Faculdade e, no contexto 
atual, se havería possibilidade de suprir essa demanda. O professor Orestes explicou que 
a criação de Órgão Complementar necessariamente passa pela Congregação e, uma vez 
aprovada, a diretoria tem que suprir a demanda. O professor Silvio Salej esclareceu que 
a opção formal pelo Cepeqcs significa solução de problemas que envolvem o curso de 
Metodologia Quantitativa - MQ. Institucionalmente o MQ é um programa de 
treinamento metodológico para estudantes de pós-graduação em ciências sociais de todo 
o país, oferecido anualmente no mês de julho desde 1999. Para o professor, aprovar 
formalmente o Regimento do Cepeqcs regularizará a situação institucional do curso de 
Metodologia Quantitativa. 5. Critérios para avaliação discente nos processos de 
promoção docente. Assunto adiado para a próxima reunião. A ocupação do prédio da 
Faculdade por mais de dois meses foi um dos fatores que adiaram essa decisão. 6. 
Composição dos Colegiados dos Cursos de Comunicação Social. A professora Fábia 
Lima informou que a área de Comunicação Social se abriu para três novos cursos, 
cumprindo diretrizes curriculares do Ministério da Educação que demandarão a criação 
de três novos colegiados. De acordo com a professora, atualmente o colegiado está 
responsável pelos novos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações 
Públicas, criados, respectivamente, pelas resoluções 13/2015, 14/2015 e 15/2015, todas 
publicadas no dia de 11 de agosto de 2015 e, ainda, pelo atual curso de Comunicação 
Social. De acordo com a professora, os debates transcorreram durante todo o ano de 
2016 no âmbito do Departamento. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE 
indica que teremos garantia das funções gratificadas aos coordenadores dos novos 
cursos e estrutura adequada para levar a proposta avante. Para iniciar o processo a 
coordenadora solicita a indicação de um representante da área de Ciências Humanas 
para cada um dos novos colegiados. Trata-se de três representantes, um para cada um 
dos três novos cursos, e mais um para o Colegiado do Curso de Comunicação Social, 
mas a professora informa que estes podem participar de todos os colegiados 
simultaneamente. A grande área da Comunicação está trabalhando com a lógica do 
funcionamento em conjunto. A constituição dos colegiados se fará com um 
representante da Faculdade de Ciências Econômicas, um representante da Escola de
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Belas Artes, um representante da Fafich e três representantes do Curso de 
Comunicação Social. Em seguida pediu à diretoria solicitar com urgência aos 
Departamentos de Sociologia e de Ciência Política indicação de um membro titular e 
um membro suplente para os quatro colegiados. Em aparte, o professor Bruno Reis 
informou que o Colegiado do Curso de Ciências Contábeis solicitou a indicação de um 
representante titular e respectivo suplente da área de Ciências Humanas. 7. Aprovação 
das contas do Curso de Especialização em Políticas Públicas. Depois de breve 
apresentação, o professor Orestes submeteu a prestação de contas do Curso à 
Congregação. Colocado em votação, o relatório foi aprovado por unanimidade. 8. 
Homologação das decisões da Diretoria, tomadas ad referendum da Congregação. 
Cessão do professor Cláudio Chaves Beato Filho para exercício de cargo em comissão 
de Secretário Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial junto à Prefeitura de Belo 
Horizonte; Processo 23072.003595/2017-63 - progressão horizontal da professora Ana 
Carolina Vimieiro Gomes do nível 111 para o nível IV da classe de professor adjunto; 
processo 23072.002525/2017-98 - progressão horizontal do professoro Ricardo Fabrino 
Mendonça do nível III para o nível IV da classe de professor adjunto; aprovação do 
curso de especialização em ‘Transtornos do Espectro do Autismo’, coordenado pela 
professora Maria Luísa Magalhães Nogueira, do Departamento de Psicologia; 
Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior da professora Márcia Miranda Soares, 
do Departamento de Ciência Política; projeto ‘Filosofia na Praça: Conhecimento e 
Justiça, coordenado pela professora Geórgia Ceccinato, do Departamento de Filosofia; 
projeto ‘Centro de Referência da Música de Minas: Museu Clube da Esquina, 
coordenado pela professora Betânia Gonçalves Figueiredo, do Departamento de 
História. Em votação, todas as decisões foram homologadas por unanimidade. 9. 
Outros assuntos: a) composição provisória de Colegiado do Ciclo Introdutório às 
Ciências Humanas. O professor Bruno Reis sugeriu a adoção de sugestão da professora 
Márcia Miranda Soares, do Departamento de Ciência Política, para constituição de uma 
Comissão Provisória com indicação de um docente de cada departamento que oferta 
disciplina no CICH dentro da qual seria escolhido(a) o(a) coordenador(a). Lembrou que 
a instituição de uma Comissão Provisória não requer tramites burocráticos. É 
importante ter uma comissão organizada até o princípio do mês de março, uma instância 
provisória, lembrando que a servidora Maria do Rosário, lotada no CICH, está em 
processo de aposentadoria. O professor Orestes informou que não precisaremos decidir 
agora, mas pediu aos chefes de departamento que façam as indicações, sugerindo como 
encaminhamento a indicação, pelos chefes de departamentos que ofertam disciplina no 
Ciclo Introdutório, de nomes para a Comissão Provisória para apreciação na próxima 
reunião desta Congregação, lembrando que não há necessidade de indicação de 
suplentes; b) o professor Orestes informou que a Pró-Reitoria de Administração realiza 
a cada seis meses limpeza da caixa d’água do prédio. O agendamento foi providenciado 
pela Gerência Administrativa da Fafich para os dias 23 e 24 de fevereiro, quando 
também seria realizado processo de dedetização para combater escorpiões que 
foram encontrados no prédio da Faculdade e que, de acordo com o professor, trata-se 
de uma superpopulação. A professora Lívia de Oliveira Borges, coordenadora do 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia, e o professor Ernesto da Mota Santos, 
coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, informaram que 24 de 
fevereiro é a data-limite para a realização de defesas de tese em seus respectivos 
Programas de Pós-Graduação e ainda que defesas de teses estavam agendadas 
exatamente para os dias 23 e 24 de fevereiro. O professor Orestes pediu à Congregação

__________________________________________________________________
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



Universidade Federal de Minas Gerais
u f m g Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas

Secretaria Geral

para autorizar o procedimento antes do início do primeiro semestre letivo para evitar 
qualquer acidente. O professor concorda que o não cumprimento de prazos e processos 
podem trazer prejuízos para a Faculdade, mas teme fechar o prédio por uma semana 
inteira, lembrando que a possibilidade seria agendar o procedimento de dedetização para 
os dias 2 e 3 de março, imediatamente após o feriado de carnaval. Essa proposta, 
colocada em votação, foi aprovada por unanimidade; c) distribuição das Funções 
Gratificadas - FGs - para servidores técnicos administrativos que ocupam cargos de 
confiança na Fafich. A diretoria recebeu dois projetos distintos que não serão votados 
hoje. Todos receberão, via eletrônica, os dois planos preparados pela Pró-Reitoria de 
Recursos Humanos. A proposta recompõe muitas funções que a Faculdade perdeu - 
cerca de dezesseis, que podem ser alocadas no setor administrativo ou no setor 
acadêmico. Cada projeto é fechado, pois contempla toda a universidade. Deveremos 
decidir pelo projeto I ou projeto II. Informou que esta é uma prerrogativa da diretoria, 
mas que quer trazer para o debate nesta Congregação. Escutar toda a comunidade para 
decidir com propriedade; d) agendamento de visita da Pró-Reitora de Recursos 
Humanos, professora Maria José Cabral Grillo, para discutir, no âmbito da unidade, 
o processo de implantação das trinta horas semanais. É mudança possível de regime em 
certas condições onde os regulamentos permitem. Não cabe à Diretoria nem à 
Congregação decidirem sobre este assunto. A aprovação é da responsabilidade da Pró- 
Reitoria de Recursos Humanas e pediu que o projeto da Faculdade seja muito bem feito; 
e) contingenciamento dos recursos da Faculdade. Ainda não há orçamento. Não 
sabemos quanto vamos receber, mas parte do orçamento já está contingenciada. Verba 
de manutenção - 1/18 mensalmente - a cada mês receberemos 66%; verba de 
Investimento - 1/36 - 1 terço do duodécimo. Tempos de caixa muito baixo e o 
contingenciamento estará em vigor até o mês de março; f) estagiários - durante os 
meses de março e abril do ano passado esta Congregação aprovou a manutenção dos 
atuais estagiários, cujos pagamentos são responsabilidade direta da Fafich, até o dia 31 
de março de 2017, quando os contratos serão cancelados. Os pagamentos não serão 
mais possíveis, uma vez que envolvem o sistema S1APE. As bolsas da Fump estão 
canceladas. O professor Orestes informou que solicitou à Pró-Reitora de Recursos 
Humanos que autorizasse a manutenção dos estagiários que fazem trabalho importante, 
mas onde deveriamos ter lotados servidores técnico-administrativos. Essas dificuldades 
podem ser ampliadas - cerca de 22 dos 98 servidores estão em processo de afastamento 
ou de aposentaria ou de qualificação. Até o mês de junho 15 deles devem retornar e 
duas outras vagas já chegaram - uma para lotação na Secretaria Geral e uma outra, para 
lotação temporária no Programa de Pós-Graduação em Psicologia até o retorno do 
servidor Fabrício Veliq, secretário do PPGPSI, atualmente em licença para qualificação. 
Providência urgente para composição da Comissão de Recursos Humanos para realizar 
levantamento da força de trabalho na Faculdade; g) portaria 07, de 25 de janeiro de 
2017, que disciplina o funcionamento do Núcleo de Apoio Administrativo, composto 
por dez estagiários que, sob a responsabilidade da Gerência Administrativa, são 
deslocados para os diversos setores da Faculdade conforme demanda para execução de 
tarefas e outras necessidades. No momento, cinco estagiários estão fazendo o 
levantamento de todo material permanente localizado nesta Faculdade, para depois 
iniciarem o processo de desfazimento, tarefas que esperamos concluir em três ou quatro 
anos. O grupo visitará cada departamento, fazendo o levantamento do patrimônio, cujo 
espelho será fixado na parede contendo orientações sobre a responsabilidade com a 
guarda. Os estagiários são pagos com recursos da Fafich. Questionado pela professora
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Thais Porlan, chefe do Departamento de Psicologia, sobre a possibilidade do 
preenchimento do Relatório INA pelos estagiários, o Senhor Diretor esclareceu tratar-se 
de atividade administrativa da responsabilidade exclusiva de servidores técnico- 
administrativos e de docentes. Os secretários e outros servidores ainda sem habilidades
para preenchimento de relatórios INA podem ser treinados pela Pró-Reitoria de 
Recursos Humanos. O professor Ernesto questiona sobre quórum. Pergunta como a 
Congregação pode evitar ocorrências como seis reuniões sem obter quórum qualificado, 
quando item importante, recorrente na pauta das seis convocações, exigia essa condição. 
Recebemos para isso e é inadmissível que os membros se ausentem. Na reunião de hoje 
fica registrado em ata que a Congregação lembrou que as reuniões colegiadas precedem 
qualquer outra atividade e que a questão do quórum precisa ser respeitada. Nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão, e eu, José Maria Campos Lima, Secretário Geral, firmei a presente ata, que 
depois de lida e aprovada será assinada por todos os membros presentes. Belo 
Horizonte, 03 de janeiro de 2017. '
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