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ATA DA 530â REUNIÃO DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Aos 13 (treze) dias do mês de novembro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), 
segunda-feira, às 14 (catorze) horas, na Sala de Reuniões da Congregação, realizou-se a 
530a 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; Maria Jacqueline Rodet, Chefe 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; Ana Paula Sampaio Caldeira, Subchefe do Departamento de História; Thais 
Porlan de Oliveira, Chefe do Departamento de Psicologia; Corinne Davis Rodrigues, 
Chefe do Departamento de Sociologia; Danielle Cireno Fernandes, Coordenadora do 
Ciclo Introdutório às Ciências Humanas - CICH; Carlos Roberto Horta, Coordenador 
do Curso de Ciências Sociais; Ely Bergo de Carvalho, Coordenador do Curso de 
Ciências Socioambientais; Joana Ziller de Araújo Josephson, Subcoordenadora dos 
Cursos 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; Patrícia Maria Kauark Leite, 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Filosofia; Renan Springer de Freitas, 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia; Delba Teixeira Rodrigues 
Barros, Representante Docente; Elaine Aparecida Martins, Representante dos 
Servidores Técnico-Administrativos; Herivelton de Oliveira Ferraz, Representante dos 
Servidores Técnico-Administrativo. Ausências justificadas: professoras Carmen Elvira 
Flores-Mendoza Prado e Nádia Laguárdia de Lima, Coordenadora e Subcoordenadora 
do Programa de Pós-Graduação em Psicologia; Ausências não justificadas: 
professores Karenina Vieira Andrade, Coordenadora do Curso de Antropologia; André 
Luís Pereira Miatello, Coordenador do Curso de História; 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; Marlene de Fátima Maciel, Representante dos Servidores Técnico- 
Administrativos; Anita Yumi Kawasaki, Representante discente; Roberto César da Silva 
Reis, Representante discente; Carolina dos Santos Abreu, Representante discente; 
Gabriel Lopo Silva Ramos, Representante discente, Alexia Maria Nascimento, 
Representante discente; Marina Morena Silva Carmo, Representante discente e Roberto 
César da Silva Reis, Representante discente. Constatado o quorum regimental, 18 
(dezoito) presenças, a sessão foi instalada pelo senhor presidente. ORDEM DO DIA: 
1) Atas das Sessões 527a, 528a e 529a. Aprovadas por unanimidade. 2. Homologação 
das Comissões Avaliadoras de processos de promoção para as classes de professor 
associado e de professor titular. O presidente da sessão fez a leitura dos nomes para 
composição das comissões avaliadoras para processos de promoção para a classe de 
professor titular apresentados pelos professores Verlaine Freitas, do Departamento de
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Filosofia e Mauro Lúcio Leitão Condé, do Departamento de História. O Departamento 
de Filosofia indicou os professores Rodrigo Antônio de Paiva Duarte - Fafich-UFMG, 
Olímpio José Pimenta Neto - UFOP, Delmar Cardoso - FAJE e Olgária Matos - USP 
(efetivos) e Newton Bignotto de Souza - Fafich-UFMG e Bruno Pucci - Unimep 
(suplentes) e o Departamento de História indicou os professores Olival Freire Júnior 
- UFBA, Paulo César Coelho Abrantes - UnB, Fábio Wellington Orlando da Silva - 
Cefet-MG e Bernardo Jefferson de Oliveira - FAE-UFMG (efetivos) e Gildo 
Magalhães dos Santos Filho - USP e Betânia Gonçalves Figueiredo - Fafich-UFMG 
(suplentes). As indicações foram homologadas sem qualquer ressalva. Os professores 
Helton Machado Adverse - Fafich-UFMG, Magna Maria Inácio - Fafich-UFMG). 
Jacyntho José Lins Brandão - Fale-UFMG (efetivos) e Simone Maria Rocha - Fafich- 
UFMG (suplente), indicados para composição da Comissão Avaliadora dos processos 
de promoção para a classe de professor associado foram aprovados por unanimidade. 
3. Avaliação das Calouradas do Diretório Acadêmico. O presidente da sessão propôs, 
observada a ausência da representação discente, transferir esse assunto para a próxima 
reunião. Proposição acatada. 4. Outros assuntos. Novas Normas Gerais da 
Graduação. Trata-se de Anteprojeto em debate na UFMG desde janeiro de 2017 e, de 
acordo com o professor Bruno Reis, a agenda ainda está em curso na Pró-Reitoria de 
Graduação, com quem estamos em contato com a perspectiva nos prepararmos para as 
novas normas gerais de graduação. O debate vem ocorrendo junto aos coordenadores de 
cursos de graduação com a perspectiva de encaminhar propostas à Pró-Reitoria de 
Graduação. Uma ideia preliminar é elaborar um pacote de disciplinas optativas para 
todos os cursos da Fafich e estimular a circulação maior dos alunos desta Faculdade 
junto a outros cursos de graduação. E assim descobrir, a baixo custo administrativo e 
baixo risco, modos de oferecer propostas criativas para a formação dos nossos alunos. 
Formações transversais, tronco comum nos convidam repensar muitas coisas. Com o 
aumento das optativas compartilhadas, poderemos detectar demandas e possibilidades 
talvez insuspeitadas. O professor Bruno Reis destaca que precisamos ampliar a nossa 
oferta. Ganhamos ao contemplar a necessidade dos alunos de racionalizarem esforços 
junto às estruturas administrativas e, por fim, aprendermos com a experiência nos fluxos 
naturais. A ideia é dar um passo simples que possa adiantar uma série de agendas. Para 
tanto precisamos do feedback dos diversos departamentos. Receberemos as relações de 
disciplinas para serem apresentadas aos diversos colegiados e, por estes, à Câmara de 
Graduação, após anuência formal dos departamentos. O pró-reitor acenou com a 
possibilidade de aprovação ad referendum daquela Câmara. Os colegiados deverão 
submeter as proposições ainda nas primeiras semanas do próximo ano letivo se 
quisermos implementar estas medidas no segundo semestre de 2018. O assunto rendeu 
intenso debate e emergiram dúvidas diversas sobre a implementação desta proposta. A 
professora Danielle Fernandes informou que as demandas pelas disciplinas do 
Departamento de Sociologia levaram este assunto à Câmara do Departamento que 
oferece disciplinas optativas nos períodos vespertino e noturno e há pressão da Pró- 
Reitoria de Graduação para que as ofertas se deem também no período da manhã. A 
professora informa ainda que essa proposta foi divulgada através de e-mails e teve 
aceitação coletiva e irrestrita pelos professores do Departamento. Para o professor 
Bruno Reis o espírito da proposta é abrir a possibilidade para qualquer aluno se 
matricular num rol mais amplo dentre as disciplinas optativas oferecidas por cada curso 
da Faculdade. Os colegiados, porém, são estatutária e regimentalmente soberanos para 
decidir. A proposta não quer mudar nossa rotina. Qualquer disciplina que já seja
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oferecida é hoje acessada como eletiva pelos alunos dos demais cursos. Ela 
simplesmente passará a ser acessada como optativa, facilitando os trâmites. A 
professora Thais Porlan de Oliveira manifestou preocupação com a proposta, 
observadas as características do curso de Psicologia. A professora informou que o curso 
trabalha com oferta mínima de disciplinas optativas por conta do corpo docente. Parte 
do curriculum é de formação geral, optativas gerais e outras específicas. O corpo 
docente já tem problemas semestralmente para cobrir a oferta mínima. Aumentar as 
vagas seria um grande problema para o Departamento. As disciplinas gerais optativas 
são ainda muito específicas para psicólogo. E há outras, não tão gerais, elencadas como 
eletivas e de formações transversais. Precisamos discutir mais o caráter das disciplinas 
optativas nessa oferta. A professora Patrícia Kauark, envolvida com a reforma do curso 
de Filosofia para implantação no próximo semestre, esclareceu que ‘optamos por uma 
grande flexibilização, reduzindo ofertas de obrigatórias apostando nas disciplinas 
filosóficas optativas. Optativas que ampliamos em termos numéricos e que são 
necessárias para que o aluno do curso de filosofia as cumpra no próprio curso, diluindo 
a formação filosófica se optarem por disciplinas em outros cursos. A carga horária 
reservada à formação complementar é justamente para direcionar a formação para além 
das optativas no curso de Filosofia e para que possam cumprir nos cursos de psicologia, 
história, sociologia etc.’ mas vê com receio esta implantação pelas lógicas diferenciadas 
de cada curso. O professor Bruno Reis reitera que compete aos colegiados a 
administração dos conteúdos para formação do aluno e convida a todos pensar em que 
mais podemos fazer pelos estudantes, até aonde poderemos e devemos ir. A professora 
Laura Eiras propôs, diante da importância e complexidade do tema, pensar um meio 
termo - nas optativas de tópicos - a criação de um código específico para resolver os 
impasses do debate. O professor Abílio Rodrigues concorda mas vê maneira mais 
simples, sem grande impacto nas demandas do departamento, permitindo que as 
disciplinas sejam oferecidas em colegiados diferentes, lembrando que o primeiro 
critério já é o de atender aos alunos do curso. As vagas remanescentes ficam abertas 
para alunos de outros cursos. O professor Orestes Diniz propôs organizar uma reunião 
entre os chefes de departamento, coordenadores de colegiados de graduação com a 
presença do Pró-Reitor de Graduação, professor Ricardo Hiroshi Caldeira Takahashi. O 
professor reiterou também o cumprimento de orientação da diretoria aos Colegiados de 
Cursos de Graduação sobre os Programas de Disciplinas e a entrada destas no sistema 
SIGA. E, finalmente, cumprimentou a professora Danielle Cireno Fernandes, 
coordenadora da Comissão Provisória do Ciclo Introdutório às Ciências Humanas - 
CICH. A comissão provisória se reunirá pela primeira vez amanhã, dia 14 de novembro, 
sob a coordenação da professora Danielle, para quem o lastro institucional das 
demandas obrigatórias é bastante rígido e temos uma agenda de médio prazo. O CICH 
tem ainda muito a se beneficiar com a expansão do ensino à distância. Precisamos ser 
mais didáticos, mais profissionais do que temos sido até então. Podemos melhorar 
qualitativamente com ensino à distância que temos negligenciado. Pensar a entrada nos 
novos formatos em conjunto com a relação que temos no CICH. Pensar de forma 
estratégica uma vez que o Ciclo Introdutório consome parte considerável do esforço 
docente da Fafich. 5. Homologação das decisões da Diretoria tomadas ad 
referendum da Congregação. Processos: 23072.022713/2017-32, progressão funcional 
docente da professora Angela Cristina Salgueiro Marques do nível 3 para nível 4 da 
Classe de Professor Adjunto; 23072.050322/2017-16, progressão funcional docente da 
professora Sônia Caldas Pessoa do nível 1 para nível 2 da Classe de Professor Adjunto;
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23072.044279/2017-41, progressão funcional docente da professora Fábia Pereira Lima 
do nível 1 para nível 2 da Classe de Professor Adjunto; 23072.047513/2017-92, 
afastamento do país para pós-doutorado da professora Márcia Maria Rosa Vieira 
Luchina; 23072.047541/2017-18, afastamento no país para pós-doutorado da professora 
Érika Lourenço; Elaboração de Projetos Culturais, coordenado pela professora Danielle 
Cireno Fernandes; Curso: Análise de dados qualitativos com uso de software NVIVO, 
coordenado pela professora Danielle Cireno Fernandes; Elaboração de Projetos Sociais 
à distância, coordenado pela professora Danielle Cireno Fernandes; Indicadores Sociais: 
construção, seleção e aplicabilidade, coordenado pela professora Danielle Cireno 
Fernandes; Trabalho infantil em Itabira, coordenado pela professora Danielle Cireno 
Fernandes; Elaboração do diagnóstico da realidade social da criança e adolescente do 
município de Itabira, coordenado pela professora Danielle Cireno Fernandes; Pesquisa 
com Egressos dos Programas Brasileiros de pós-graduação em Antropologia, 
coordenado pelo professor Jorge Alexandre Barbosa Neves; Caminhão Museu 
Sentimentos da Terra, coordenado pela professora Heloísa Maria Murgel Starling; Série 
Tropeiros, coordenado pela professora Heloísa Maria Murgel Starling; Precisamos falar 
sobre..., coordenado pela professora Lilian Erichsen Nassif.; Prestação de contas e 
reoferecimento do Curso de Especialização em Estudos de Criminalidade e Segurança 
Pública, coordenado pela professora Ludmila Mendonça Lopes Ribeiro; Termo de 
cooperação técnica entre o CRISP/DSO/FAFICH/UFMG e a Secretaria de Estado de 
Segurança Pública do Estado de Minas Gerais; Contrato de Prestação de Serviços entr^ 
a UFMG e a FUNDEP por meio da FAFICH, referente ao Projeto CAVAS; Contrato de 
prestação de Serviços entre a UFMG e a FUNDEP por meio da FAFICH, referente ao 
Projeto de Pesquisa Centro de Referência da Música de Minas e Museu Clube da 
Esquina. Todas as decisões foram homologadas sem qualquer ressalva. Acrescidos aos 
projetos aprovados ad referendum o professor Orestes solicitou e os membros presentes 
aprovaram a inclusão do projeto CRISP convida. Trata-se de uma série de palestras 
com recursos da Pró-Reitoria de Extensão - PROEX, e com programação extensa e com 
palestras importantes para o debate sobre a criminalidade e a segurança pública. 
Proposta de restruturação curricular do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação Social, para ser implementada a partir de 2018. Proposições aprovadas 
por unanimidade. Lucas, aluno do Curso de História, pediu a palavra para comunicar 
que a Comissão de Articulação do Centro Acadêmico de História apresenta projeto para 
realização do Encontro Nacional dos Estudantes de História - ENEH. Constará da 
programação minicursos, oficinas, simpósios, grupos de debate e mesas temáticas. 
Pediu o aval da Congregação e do Departamento de História para realização do 
encontro nesta Faculdade. O presidente da sessão pediu mais informações e a 
divulgação do programa. A professora Danielle informou que foi aberto o Edital da 
OAB do Brasil para cursos de especializações financiados pelo governo federal através 
das universidades. A professora apresentou um projeto e conseguiu recursos de pós- 
graduação em projetos sociais: formulação e monitoramento. Herivelton, representante 
dos servidores técnico-administrativos, convidou a todos a participarem do movimento 
de greve, lembrando da proposta de aumento da alíquota de 14% na contribuição do 
plano de seguridade social. Informou que a Fasubra deflagrou uma greve geral na 
última sexta-feira, decisão mantida na assembléia de hoje. Em pauta a reforma da 
previdência, a reformulação das carreiras e posicionamento frente ao aumento da 
alíquota de 11% para 14% da contribuição do plano de seguridade social. O servidor 
solicitou ainda que se requeresse à Comissão Eleitoral Central a elaboração de cédula 
______________________________z___________________________>
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que permita a pessoas com deficiência visual ou visão subnormal participarem do 
processo, garantindo o sigilo do voto, entendendo que esta condição é um direito cívico 
de todos. Antes de encerrar a reunião, o professor Orestes agradeceu a professora Thais 
Porlan de Oliveira pelos dois anos à frente do Departamento de Psicologia e deu boas 
vindas à professora Patrícia Kauark, que assumiu a coordenação do Programa de Pós- 
Graduação em Filosofia. 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 todos os membros 
presentes. Belo Horizonte, 14 de novembro de 2017.
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