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Ata da 528^ reunião da Egrégia Congregação da

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais

Aos 04 (quatro) dias do mês de setembro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), segunda- 
feira, às 14 (catorze) horas, na Sala de Reuniões da Congregação, realizou-se a 528a 
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; Luis Cláudio Pereira Symanski, Subchefe do 
Departamento de Antropologia e Arqueologia; Marjorie Corrêa Marona, Chefe do 
Departamento de Ciência Política; Regiane Lucas de Oliveira Garcez, Chefe do 
Departamento de Comunicação Social; Verlaine Freitas, Chefe do Departamento de 
Filosofia; Thais Porlan de Oliveira, Chefe do Departamento de Psicologia; Corinne Davis 
Rodrigues, Chefe do Departamento de Sociologia; Karenina Vieira Andrade, Coordenadora 
do Curso de Antropologia; Carlos Roberto Horta, Coordenador do Curso de Ciências 
Sociais; Fábia Pereira Lima, Coordenadora do Curso de Comunicação Social; Abílio 
Azambuja Rodrigues Filho, Coordenador do Curso de Filosofia; Telma Maria Gonçalves 
Menicucci, Coordenadora do Curso de Gestão Pública; Laura Cristina Eiras Coelho 
Soares, Subcoordenadora do Curso de Psicologia; Ruben Caixeta de Queiroz, 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Antropologia; Ricardo Fabrino de 
Mendonça, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política; Carlos 
Magno Camargos Mendonça, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação Social; Douglas Attila Marcelino, Coordenador do Programa ade Pós- 
Graduação em História; Maycoln Leoni Martins Teodoro, Coordenador do Programa de 
Pós-Graduação em Psicologia - Cognição e Comportamento; Bráulio Figueiredo Alves da 
Silva, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia; Delba Teixeira 
Rodrigues Barros, Representante Docente; Elaine Aparecida Martins, Representante dos 
Servidores Técnico-Administrativos; Paulo Vitor Pinto de Oliveira, Representante 
(suplente) dos Servidores Técnico-Administrativo; Marlene de Fátima Maciel, 
Representante dos Servidores Técnico-Administrativos; Janaína Mara Soares Ferreira, 
Representante dos Servidores Técnico-Administrativos, Raony Maurílio Salvador Alves, 
Representante (suplente) discente; Marcela Nicolas Sá Soares, Representante (suplente) 
discente; Caroline dos Santos Abreu, Representante discente; Gabriel Lopo Silva Ramos, 
Representante discente. Ausências justificadas: professores José Newton Coelho Meneses 
e Ana Paula Sampaio Caldeira, Chefe e Subchefe do Departamento de História; André Luís 
Pereira Miatello, Coordenador do Curso de História; Ernesto Perini Frizzera da Mota Santos 
e Helton Machado Adverse, Coordenador e Subcoordenador do Programa de Pós- 
Graduação em Filosofia; Carmen Elvira Flores-Mendoza Prado e Nádia Laguárdia de Lima?; 
Coordenadora e Subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia; r 
Ausências não justificadas: professor Ely Bergo de Carvalho, Coordenador do Curso de 'J." 
Ciências Socioambientais; Alexia Maria Nascimento, Representante discente; Roberto 
César da Silva Reis, Representante discente. Antes de dar início à pauta dos trabalhos desta 
Reunião, o presidente da sessão apresentou as professoras Regiane Lucas de Oliveira 
Garcez e Vanessa Cardoso Brandão, chefe e subchefe do Departamento de Comunicação 
Social. Constatado o quorum regimental, 18 (dezoito) presenças, a sessão foi instalada pelo 
senhor presidente. ORDEM DO DIA: 1) Ata da 527a Reunião. A Ata será apresentada na 
próxima reunião. 2. Apresentação dos projetos de implantação de 30 horas semanais 
para os servidores técnico-administrativos. O presidente da sessão convidou a 
representante Janaína Mara Soares Ferreira, que explicou a todos a intenção de
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apresentar os projetos desenvolvidos para os Colegiados dos Cursos de Graduação, de 
Pós-Graduação e demais setores administrativos pela Comissão constituída pelos 
servidores Fabiane Alves de Souza, lotada na Seção de Contabilidade, Adirson Teles, 
lotado no Centro de Extensão, Franciane Ester de Souza, lotada na Secretaria-Geral, 
Elisangela Jory Camargo, lotada no Colegiado de Graduação em Filosofia, Tatiane 
Souza Oliveira, lotada no Colegiado de Pós-graduação em Comunicação Social e Igor 
Gomes Monção Freire, lotado no Departamento de História. Consentidos pela 
Congregação, os servidores Adirson Teles, Elisângela Josy Camargo e Tatiane Souza 
Oliveira participam desta reunião representando a Comissão. A representante Janaína 
completou os esclarecimentos informando que, com as propostas, pretendemos abranger 
toda a área administrativa. Há setores com inserção imediata outros serão contemplados 
posteriormente. Em seguida, Adirson Teles apresentou a proposta dos setores 
administrativos, esclarecendo que a proposta de adoção da jornada de 30 horas pretende 
que o atendimento administrativo, como suporte necessário às atividades didáticas seja 
estendido até às 22 horas com a implantação da Central de Atendimento às Atividades 
Administrativo e Didáticas - CAAD. Elisangela Jory apresentou a proposta para os 
Colegiados de Cursos de Graduação, explicando que a mudança de jornada de trabalho 
dos servidores técnicos administrativos dos Colegiados de Graduação e do Ciclo 
Introdutório de Ciências Humanas da Fafich se enquadra nas prerrogativas 
apresentadas na Resolução Complementar N° 03/2015 que regulamenta a matéria. Os 
cursos de graduação são ofertados nos turnos diurno e noturno, com atividades 
relacionadas ao ensino, e com franco atendimento ao corpo discente fazendo-se 
necessário conservar-se aberto para atendimento a alunos, professores e ao público em 
geral. Ampliar o atendimento presencial para 14 horas ininterruptas, atendendo aos três 
turnos de trabalho trará um enorme ganho para os alunos, pois atenderá uma demanda 
antiga da comunidade discente, que reclama do reduzido horário de funcionamento das 
secretárias de colegiado. Tatiane Souza apresentou a proposta dos Colegiados de Cursos 
de Pós-Graduação. Para a servidora os benefícios oriundos da implantação da jornada 
de 30 horas semanais para os servidores técnico-administrativo são inegáveis. Nas 
unidades piloto foram percebidos a melhoria da qualidade do atendimento ao público 
docente e discente e fluidez nas respostas às demandas apresentadas e, ainda, maior, 
celeridade na solução de problemas. Pode-se considerar, ainda, o inegável caráter 
motivacional para os servidores que passarão a exercer suas funções com jornada dê 
trabalho de 30 horas semanais. Esta medida permitirá a formação de novas equipes^ 
assim, o amplo domínio das tarefas e rotinas antes fragmentadas em diversos setores. 
Elisângela explicou que a proposta foi elaborada a partir de um conjunto de reuniõeS(Jj, 
realizadas para criar uma central de atendimento que deverá funcionar de 08 ás 22 horas 
initerruptamente. Destacou a mão de obra disponível nos Colegiados somam 17 pessoas 
que poderíam fazer rodízio, com horários fixos, atribuindo a cada servidor 30 horas na 
Central de Atendimento e 18 horas semanalmente nos respectivos colegiados de lotação. 
Adaptações serão ajustadas conforme demanda, assegurando que esses setores 
permaneçam abertos. Há também potencial para informatizar ao máximo todos os 
procedimentos, mas precisamos garantir o funcionamento adequado da página da 
Fafich. Trabalharemos semelhantemente ao coordenador - marcando horários para 
atendimentos específicos e continuamos assessorando as coordenações, emitindo 
diplomas e todos os demais procedimentos exigidos por um colegiado de curso. O 
quadro de horários está detalhado no projeto. Informou que há servidores que não 
entraram na proposta, mas também participarão da central de atendimento. Propõe-se
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que a sede da Central de Atendimentos na sala do Ciclo Introdutório às Ciências 
Humanas. A professora Regiane Lucas de Oliveira Garcez, chefe do Departamento de 
Comunicação Social questionou sobre o funcionamento dos setores com um só 
funcionário. Para o professor Orestes incertezas o desenho das propostas é condizente 
com as orientações da Pró-Reitoria de Graduação e da Pró-Reitoria de Recursos 
Humanos. Muitas dúvidas e incertezas sobre o funcionamento proposto que serão 
sanadas com o tempo. Encerrada as apresentações, o presidente da sessão lembrou que, 
adotar as propostas tal como apresentadas, implicará na necessidade de aprovação pela 
Congregação que deverá debater um pouco mais sobre o assunto, uma vez que altera 
organograma da Faculdade. O diretor acredita ser possível que, talvez, a solução seja 
repensar a organização real dos colegiados. A representante dos servidores técnico- 
administrativos Janaína Mara Soares Ferreira entende que estamos fazendo nosso 
estudo de acordo com nossa realidade, aproveitando propostas já aprovadas na Reitoria 
apresentadas por outras unidades. Nos pediram para adaptar nossas propostas às já 
aprovadas pela Reitoria. Citou o exemplo da Escola de Engenharia que apesentou 
proposta só para os colegiados de graduação. A área administrativa não foi ainda 
contemplada. Somos pioneiros. A servidora acredita que não estamos mudando o 
organograma da Fafich. O que estamos fazendo é propor a criação das centrais de 
atendimento aos alunos e que funcionarão até as 22 horas. Nada está sendo mudado com 
relação aos colegiados, acredita a servidora. Paulo Vitor Pinto de Oliveira o nosso 
projeto foi fundamentado em outros projetos que já foram aprovados pela reitoria. 
Marcela Nicolas Sá Soares, representante discente mencionou conversas com a Pró- 
Reitoria de Recursos Humanos e com a Divisão de Recursos Humanos que 
manifestaram favoravelmente à ideia de colegiados unificados nas unidades. Para a 
representante, não há resistência da Pró-Reitoria de Recursos Humanos nem do Reitor. 
Respondendo à indagação da Professora Thaís Porlan de Oliveira sobre o papel das 
Congregações diante da Resolução do Conselho Universitário, o professor Orestes 
respondeu que, neste caso, as Congregações devem apreciar, mas não interferir na 
elaboração das propostas. Informou que os atendimentos terão que ser feitos até as 22 
horas somente para atendimentos a discentes e que ainda não há proposta para o pessoal 
da área administrativa. No entanto, o professor entende que a lei deva estender tambéró 
para esta área. A UFMG primeiramente absorveu a área acadêmica. Se as propostas 
redundarem em mudanças no organograma, então a Congregação deverá discutir 
assunto em outro momento. Em seguida, o presidente da sessão apresentou e deu bo 
vindas às professoras Regiane Lucas de Oliveira Garcez e Vanessa Cardoso Brandão, 
chefe s subchefe, respectivamente, do Departamento de Comunicação Social. 3. 
Homologação do Resultado do processo de Promoção para a Classe de Professor 
Titular no Departamento de Filosofia. O presidente da sessão fez a leitura do Parecer 
emitido pela Comissão responsável pelo processo de promoção à Classe de Professor 
Titular do professor Joãosinho Beckenkamp. Concluída a leitura e colocado em votação, 
o parecer foi aprovado sem qualquer ressalva. 4. Homologação do Resultado do 
processo de Promoção para a Classe de Professor Associado no Departamento de 
Psicologia. Os pedidos de promoção foram apresentados pelas professoras Cláudia Lins 
Cardoso e Érika Lourenço. Cumprindo o costume da Casa, o presidente da sessão fez a 
leitura dos respectivos pareceres e, em seguida, os colocou em votação. Ambos foram /y
aprovados por unanimidade. 5. Indicação de representante da Fafich (efetivo e Zj C
suplente), junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG. O mandato A
dos professores Elton Antunes (efetivo) e Marco Aurélio Máximo Prado (suplente) \
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encerrou em 17 de agosto. A Congregação sugeriu o nome da professora Thais Porlan 
de Oliveira, do Departamento de Psicologia (efetivo) e do professor Luiz Carlos 
Villalta, do Departamento de História (suplente). O professor Bruno Reis lembrou que 
os representantes da Fafich no CEPE somente atuaram nas Câmaras de Graduação e de 
Extensão. Sugeriu formalizar o pleito para que seus representantes sejam alocados junto 
à Câmara de Pós-Graduação acreditando ser desejável a rotatividade de nossa 
representação por todas as câmaras acadêmicas superiores da UFMG. Um breve debate 
precedeu votação. Em seguida a proposta foi aprovada por unanimidade. A professora 
Delba Barros, representante dos grupos de pesquisa da Fafich naquele Conselho, 
informou que seu mandato se encerra em novembro. 6. Indicação de representante da 
Fafich (efetivo e suplente), junto ao Conselho Universitário da UFMG. A 
Congregação da Fafich indicou os professores Eduardo Viana Vargas, do 
Departamento de Antropologia e Arqueologia (efetivo) e Leonardo Avritzer, do 
Departamento de Ciência Política para assumir a representação desta Faculdade junto ao 
Conselho Universitário, em substituição aos professores Regina Horta Duarte, do 
Departamento de História e Ernesto Perini Frizzera da Mota Santos, do Departamento 
de Filosofia, respectivamente, efetivo e suplente, cujo mandato encerrou-se no dia 17 de 
agosto. Proposição aprovada sem qualquer ressalva. 7. Indicação de Comissão para 
elaboração de Resolução de criação do Arquivo Setorial da Fafich. Trata-se de 
orientação da Diretoria de Arquivos Institucionais da UFMG - Díarq, para criação de 
arquivos setoriais com o objetivo de adaptar os sistemas de informação que 
desempenham funções de suporte à gestão acadêmica e administrativa. Neste sentido' 
criamos o setor de arquivos que começou o trabalho de organização dos arquivos dos 
setores/seções/departamentos da Faculdade. Cada um deles deverá manter atualizado o 
arquivo corrente dos últimos quatro ou cinco anos. O restante será enviado ao arquivo 
setorial que manterá os documentos necessários e encaminhará à Díarq a grande massa 
de material que precisa ser descartado. A diretoria da Díarq nos enviou um pré-projeto 
de resolução que precisa ser ajustado ás demandas desta unidade e que será pauta da 
próxima reunião da congregação. A Comissão presidida pelo professor José Newton 
Coelho Meneses, com a participação dos servidores Solange Angélica Rodrigues do 
Amaral Ribeiro e José Maria Campos Lima, instituída na gestão do professor Fernand 
Filgueiras foi reconduzida com a responsabilidade de elaborar o projeto de resolução d 
Arquivo Setorial da Fafich. 8. Criação de um auditório na sala F-1012. A Sala 
1012 receberá adaptações considerando nossa demanda por auditórios. Solicitou aos 
chefes de departamento e aos representantes discentes e técnico-administrativos w 
indicarem nomes para ‘batizá-lo’. Gabriel Lopo Silva Ramos, representante discente, '
sugeriu a indicação de nomes de estudantes que ajudaram a construir a história da 
Faculdade. Com a crescente demanda de videoconferência para atividades como 
processos de progressão docentes, computadores, aparelhos de televisão, nossos 
auditórios precisarão ser reequipados quando conseguirmos recursos. Portanto, os 
chefes de departamentos, servidores técnico-administrativos e discentes encaminhem 
nomes para votação na próxima reunião. Como encaminhamento, o presidente da sessão 
propôs que as três categorias citadas acima encaminhem, preferencialmente uma 
semana antes da reunião, nomes e curriculum com a justificativa da indicação para que 
os membros da Congregação possam formar opinião sobre a indicação. 9. Apreciação 
do parecer da professora Telma Menicucci sobre recurso impetrado por Mayara 
Lorena Barbosa de Almeida. Trata-se de recurso à Congregação, apresentado por
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desaparecimento de recurso de efeito suspensivo no Colegiado do Curso de História. A >\ 
professora Telma Maria Gonçalves Menicucci, relatora desta matéria, apresentou seu 
parecer à Congregação sugerido que a solicitação da aluna deva ser acatada e que seja 
encaminhada ao Colegiado do Curso de História. A professora Marjorie Corrêa Marona, 
Chefe do Departamento de Ciência Política, sugeriu que seja incorporado ao Parecer da 
professora Telma mais esclarecimentos relacionados a outro processo da reclamante 
ainda em andamento. A professora Delba Barros lembra que, em direito, não se pode ter 
dois processos sobre um mesmo objeto. Foi cogitada a hipótese de criação de uma nova 
sindicância para apurar o sumiço do processo original. Também foi proposto o 
indeferimento da solicitação da reclamante por não se tratar realmente de um recurso, 
ou ignora-lo, entendendo que é solicitação de abertura de uma nova comissão de / 
Sindicância. Como encaminhamento o presidente da sessão apontou para as seguintes ( 
sugestões: a) aprovar ou não o parecer da professora Telma, informando a reclamante e 
aguardando sua manifestação; b) encaminhar o assunto ao colegiado para providências; 
c) o assunto já está contemplado em outro processo. 10. Designação de Comissão 
Avaliadora dos processos de promoção docente. O professor Orestes solicitou aos, 
chefes de Departamento a indicação de nomes para compor as Comissões dos processos 
progressão para as classes de professor associado e de professor titular. Solicitou 
empenho de todos, pois teremos que prover pelo menos nove processos protocolados na 
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1 pSecretaria Geral. Prosseguindo, o professor Orestes solicitou autorização para incluir 
novo ponto na pauta. Concedido. 11. Alteração no regime de trabalho do professor
Guilherme Massara Rocha. O presidente da sessão informou que a solicitação para > ' /1

-a4^r 
w

alteração do regime de Dedicação Exclusiva - DE para 40 horas foi aprovada pela 
Câmara do Departamento de Psicologia em reunião realizada em 16 de agosto. 
Colocado em votação, a proposição foi ratificada pela Congregação. 12. Homologação, 
das decisões tomadas ad referettdum da Congregação. Curso de Especialização ei 
Teoria Psicanalítica, coordenado pela professora Cassandra Pereira França. Processo^? 
23072.039996/2017-51, progressão funcional do nível III para IV da classe de professo: 
associado do professor Marco Aurélio Máximo Prado. 2372.041470/2017-31, 
afastamento no país, modalidade parcial, da professora Deborah Rosária Barbosa, do .V 
Departamento de Psicologia. Progressão funcional do nível I para II da classe de 
professor associado da professora Magna Maria Inácio. Progressão funcional do nível I 
para II da classe de professor adjunto da professora Geral da Luiza de Miranda. Curso de 
Especialização em Projetos Sociais: formulação e monitoramento, coordenado pela 
professora Danielle Cireno Fernandes. Apoio Matricial: estratégias de educação 
permanente em saúde para apoiadores e trabalhadores da atenção primária à saúde de 
BH/MG, coordenado pela professora Cláudia Maria Filgueiras Penido. Projeto de 
Extensão de Rádio Educativo, coordenado pelo professor Delfin Afonso Júnior. Já é: 
psicanálise e coletivo de arte com adolescentes em conflito com lei, coordenado pela 
professora Andréa Maris Campos Guerra. Validação do curso à distância ‘Dislexia: 
causas e consequências’ por professores do ensino fundamental em formação inicial e 
continuada, coordenado pela professora Ângela Maria Vieira Pinheiro. ‘Filas em 
Prisões4, coordenado pela professora Vanessa Andrade de Barros. Centro de Memória 
do Rádio, coordenado pela professora Graziela Valadares Gomes de Mello Vianna. 
Dislexia do desenvolvimento: dos modelos cognitivos à prática clínica, coordenado pelo 
professor Vitor Geraldi Haase. História da Igreja Medieval, coordenado pelo professor 
André Luís Pereira Miaello. As bases neuropsicológicas e genéticas das dificuldades de 
aprendizagem escolar, coordenado pelo professor Vitor Geraldi Haase Colocadas em
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votação, as decisões foram homologadas sem qualquer ressalva. Informes: Comitê 
Local de avaliação de desempenho da Fafich, designado pela portaria 51, de 4 de 
outubro de 2016 e constituída pelos servidores Orestes Diniz Neto, Bruno Guimarães 
Martins, Vilma Carvalho Souza, Tatiana Souza Oliveira e João Nepomuceno Pereira 
Mendes. Em decorrência do final da gestão do professor Bruno Guimarães Martins na 
chefia do Departamento de Comunicação Social, foi aprovada a indicação da professora 
Fábia Pereira Lima para substituí-lo. Lançamento do programa das disciplinas já 
aprovadas pelas Câmaras Departamentais no sistema SIGA. Marcela Nicolas Sá Soares, 
representante discente informa sobre assembléia convocada pelo Diretório Acadêmico e 
estende o convite aos membros da Congregação. Em pauta a proposta de retomar as 
discussões para ocupar de forma propositiva as comissões permanentes; realização de 
seminário para debater a questão da segurança na Faculdade, iluminação precária do prédio 
para retomar os debates sobre ocupação de forma propositiva as Comissões Permanentes. O 
professor Orestes, mencionando eventos na Faculdade, lembrou que somos uma 
confederação mais que uma unidade, com tendências distintas. Para o professor, nossa 
grande tarefa será criar políticas para maximizar o conforto, respeitando as destinações 
básicas e fundamentais da Universidade. Podemos ser festivos, mas não podemos ser 
desorganizados. O professor reconhece que atualmente há política restritiva que impede, 
extraordinariamente, a realização de festas na Faculdade. Situação que precisaremos tratar 
sem causar embaraços para a vida acadêmica e conta com a colaboração dos estudantes para 
negociação dos modos de convivência e propõe conversar sobre o assunto para encontrar 
uma solução. Conta com a colaboração dos estudantes para negociação dos modos de 
convivência. Indicação de representantes da Fafich junto ao Colegiado do curso de 
Relações Econômicas Internacionais, em substituição aos professores Priscila Carlos 
Brandão (efetivo) e Adriane Aparecida Vidal Costa (suplente), cujos mandatos 
terminaram em 22 de julho de 2017. O professor Bruno Reis solicitou às chefias dos 
Departamentos de Ciência Política e de História encaminharem suas indicações. 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, lavrei a presente ata, que depois de 
lida e aprovada será assinada por/tõdos os membros presgqtes.
setembro de 2017.

elo Hoçizonte, 0^/ de
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