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Ata da 533s Reunião da Egrégia Congregação da
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais

Aos 02 (dois) dias do mês de abril do ano de 2018 (dois mil e dezoito), segunda-feira, às 14 
(quatorze) horas, na Sala de Reuniões da Congregação, realizou-se a 533a 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; 
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; Gilson de Paulo Moreira Iannini, Subchefe do Departamento de 
Psicologia; Karenina Vieira Andrade, Coordenadora do Curso de Antropologia; Danielle 
Cireno Fernandes, Coordenadora do Ciclo Introdutório às Ciências Humanas - CICH; Ely 
Bergo de Carvalho, Coordenador do Curso de Ciências Socioambientais; Joana Ziller de 
Araújo Josephson, Subcoordenadora dos Cursos de Comunicação Social; Rogério Antônio 
Lopes, Coordenador do Curso de Filosofia; Luiz Duarte Haele Amaut, Coordenador do Curso 
de História; Edson Massayuiki Huziwara, Coordenador do Curso de Psicologia; Érica Renata 
de Souza, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia; Carlos Magno 
Camargos Mendonça, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social; 
Patrícia Kauark Leite, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Filosofia; Mauro 
Lúcio Leitão Condé, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em História; Nádia 
Laguárdia de Lima, Subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia; 
Maycoln Leoni Martins Teodoro, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
- Cognição e Comportamento; Delba Teixeira Rodrigues Barros, Representante Docente; 
Elaine Aparecida Martins, Representante dos Servidores Técnico-Administrativos; Herivelton 
de Oliveira Ferraz, Representante dos Servidores Técnico-Administrativos, Marlene de 
Fátima Maciel, Representante dos Servidores Técnico-Administrativos; Janaína Mara Soares 
Ferreira, Representante dos Servidores Técnico-Administrativos. Ausências justificadas: 
professores Maria Jacqueline Rodet, Chefe do Departamento de Antropologia; José Newton 
Coelho Meneses, Chefe do Departamento de História; Cláudio Santiago Dias Júnior, Chefe do 
Departamento de Sociologia; Ricardo Fabrino de Mendonça, Coordenador do Programa de 
Pós-Graduação em Ciência Política. Ausências não justificadas: professores Carlos Roberto 
Horta, Coordenador do Curso de Ciências Sociais; Telma Maria Gonçalves Menicucci, 
Coordenadora do Curso de Gestão Pública; Renan Springer de Freitas, Coordenador do 
Programa de Pós-Graduação em Sociologia; Marina Morena Silva Carmo, Representante 
discente; 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. 
Constatado o quorum regimental, 20 (vinte) presenças, a sessão foi instalada pelo senhor 
presidente. Antes de iniciar a pauta desta sessão, o professor Orestes solicitou autorização 
para, a partir desta reunião, gravação das sessões da Congregação com o objetivo exclusivo de 
facilitar a elaboração das atas. Permissão concedida e passou-se então para a ORDEM DO 
DIA: 1) Ata da 531a Reunião. Colocada em votação, a Ata foi aprovada por unanimidade. 2. 
Parecer da Professora Nádia Laguárdia, relatora do recurso contra decisão do 
Colegiado da Programa de Pós-Graduação em Filosofia. Trata-se de recurso impetrado por 
Edmundo Sebastião Pandolfí de Abreu que teve denegado pedido de defesa direta de tese 
junto ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia. A professora Nádia 
relatora desta matéria, apresentou seu parecer ratificando a decisão do P 
parecer foi aprovado sem qualquer ressalva. 3. Moção de agravoLÁpresentada pelo 
Colegiado do Curso de Comunicação Social e 4. Indicação da Coordenação do Centro de

tuáráia, designada 
tíí. Em votação, o
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Extensão - Cenex/Fafich foram retirados da pauta desta reunião. 5. Pré-VII CONPDL: 
adoção no mundo Nerd. Evento de extensão proposto e coordenado pelo professor Fábio 
Roberto Rodrigues Belo, do Departamento de Psicologia. Proposta aprovada por 
unanimidade. 6. Alteração do regime de trabalho de ‘DE’ para T40 do professor Fábio 
Roberto Rodrigues Belo, do Departamento de Psicologia. Processo 23072.012476/2018- 
82. O presidente da sessão explicou que a proposta atende aos parâmetros da Matriz do 
Regime de Trabalho Docente da Fafich, que permite ao Departamento de Psicologia ter até 
20% do seu quadro docente no Regime de 40 horas sem dedicação exclusiva. O professor 
Bruno Reis realizou a leitura de seu parecer. O assunto provocou breve debate sobre a 
necessidade de revisão da matriz docente da FAFICH. Em da votação, o pedido do professor 
Fábio Belo foi aprovado por unanimidade. 7. Realização e homologação de concursos, 
contratação e posse de docentes em ano eleitoral. Para subsidiar o debate sobre esse tema, o 
presidente da sessão apresentou o conteúdo do Ofício Circular CPPD 001/2018, explicando o 
caráter extraordinário dos procedimentos para contratação, nomeação e posse de candidatos 
aprovados em concursos para provimento de vagas docentes em ano eleitoral. Contratações 
neste ano só serão possíveis se os processos de homologação de resultados derem entrada na 
Divisão de Recursos Humanos da UFMG até o dia 28 de junho de 2018. Esclareceu ainda que 
os concursos podem ser realizados e seus resultados homologados e publicados no Diário 
Oficial da União. No entanto os candidatos aprovados só serão nomeados e empossados após 
a conclusão de todo o processo eleitoral. 8. Homologação das decisões da diretoria 
tomadas ad referendum da Congregação. Processos de Progressão Funcional Docente: 
23072.051001/2017-21 - professora Vanessa Cardozo Brandão, do nível 1 para 2 da classe de 
professor adjunto; 23072.012449/2018-18 - professora Lisandra Espíndula Moreira, do nível 
1 para 2 da classe de professor adjunto; 23072.050998/2017-00 - professora Camila Maciel 
Campolina Alves Mantovani, do nível 1 para 2 da classe de professor adjunto; 
23072.013167/2018-20 - Professora Ludmila Mendonça Lopes Ribeiro, do nível 3 para 4 da 
classe de professor adjunto; 23072.013162/2018096 - professora Ana Marcela Ardila Pinto, 
do nível 3 para 4 da classe de professor adjunto; 23072.013174/2018-21 - professora Yumi 
Garcia dos Santos, do nível 3 para 4 da classe de professor adjunto; 23072.013154/2018-51 - 
professor Dimitri Fazito de Almeida Rezende, do nível 3 para 4 da classe de professor 
adjunto; 23072.057767/2017-19 - professor Dawisson Elvécio Belém Lopes, do nível 3 para 
4 da classe de professor adjunto; 23072.031741/2017-41 — professora Cláudia Cardoso 
Mesquita, do nível 3 para 4 da classe de professor adjunto; 23072.015248/2018-64 - professor 
Abílio Azambuja Rodrigues Filho, do nível 1 para 2 da classe de professor associado; 
23072.013142/2018-26 - professor Renarde Freire Nobre, do nível 3 para 4 da classe dé 
professor associado; 23072.012452/2018-23 - professora Carmen Elvira Flores Mendoza 
Prado, do nível 3 para 4 da classe de professor associado. Cursos de Especialização e de 
Extensão. Curso de Especialização em Marketing Político, Opinião Pública e 
Comportamento Eleitoral, coordenado pela professora Helcimara de Souza Telles; Curso de 
Extensão ‘Pensando a Democracia e o Estado de Direito no Brasil Pós-Impeachment’, 
coordenado pelo professor Leonardo Avritzer; ‘Casa da Liberdade’, coordenado pela 
professora Heloísa Maria Murgel Starling; ‘Leituras com Maria Bethânia - 2a Temporada’, 
coordenado pela professora Heloísa Maria Murgel Starling; ‘Memórias e depoimentos de uma 
utopia’, coordenado pela professora Heloísa Maria Murgel Starling; ‘Projeto Documentários - 
Convênio Cine Group’, coordenado pela professora Heloísa Maria Murgel Starling; ‘Infância • 
e Adolescência: diálogos entre a clínica psicanalítica e as políticas públicas\ coordenado pela 
professora Cassandra Pereira França; Curso de extensão ‘Indicadores ScpupA-com o uso do 
SPSS: construção, seleção e aplicabilidade, coordenado pela professora' Danielle Cireno 
Fernandes; ‘Medidas socioeducativas em meio aberto’, coordenado pela professora Danielle .
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Cireno Fernandes; ‘Medidas protetivas e enfrentamento do trabalho infantil’, coordenado pela 
professora Danielle Cireno Fernandes; ‘Estilos da Clínica Psicanalítica’, coordenado pela 
professora Cassandra Pereira França; VII Encontro de Pesquisa em História da UFMG, 
coordenado pelo professor Luiz Duarte Haele Amaut; Elaboração de projetos sociais à 
distância, coordenado pela professora Danielle Cireno Fernandes; II Workshop Ensino e 
Imersão Profissional no campo de políticas públicas, coordenado pela professora Geralda 
Luiza de Miranda; Seminário de Apresentação dos Trabalho Finai / Tópicos em Gestão 
Pública - Projetos de Intervenção, coordenado pelo professor José Ângelo Machado; CRISP 
Apresenta, coordenado pela professora Ludmila Mendonça Lopes Ribeiro e Luana Hordones 
Chaves; Curso Pré-Universitário Fafich/UFMG, coordenado pela professora Ana Paula 
Sampaio Caldeira; Prestação de Contas relativa ao projeto ‘Mulheres construindo Cidadania: 
iniciativas para o empoderamento econômico de mulheres e construção da igualdade de 
gênero em Minas Gerais. Aprovação dos Termos de Compromisso da Instituição 
Proponente para os seguintes projetos, submetidos no âmbito da Chamada 01/2018 da 
FAPEMIG: “Desigualdades em saúde e raça: o caso da deficiência mental ou intelectual 
entre mulheres idosas no Brasil”, coordenado pelo professor Cláudio Santiago Dias Júnior; 
“Disputa de sentidos em tomo da mineração: marcas discursivas das organizações e das 
instâncias de vigilância civil”, coordenado pelo professor Márcio Simeone Henriques; “Entre 
a violência e as redes - as eleições de 2018 e a questão indígena na internet”, coordenado pelo 
professor Marcus Abílio Gomes Pereira; “Organização e digitalização do acervo documental 
da polícia política mineira (DOPS e COSEG)”, coordenado pelo professor Rodrigo Patto Sá 
Motta; “Cartografando transformações: impactos socioambientais do empreendimento Minas- 
Rio desde a perspectiva de comunidades atingidas”, coordenado pela professora Ana Flávia 
Moreira Santos; “Governança e controle social em projetos de mineração: interfaces entre o 
projeto Minas-Rio e o desastre do Rio Doce”, coordenado pela professora Andréa Luísa 
Zhouri Laschefski; “Observatório da Justiça Mineira: consistência e alinhamento 
jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais”, coordenado pela professora Marjorie 
Corrêa Marona; “Os impactos da cor/raça/etnia sobre a situação de imigrantes e nativos no 
Mercado de Trabalho Brasileiro”, coordenado pela professora Elaine Meire Vilela; 
“Inovações democráticas, movimentos sociais e Estado: conflito e/ou cooperação nas políticas 
de Saúde, Mulheres e Habitação em Belo Horizonte (MG)”, coordenado pela professora 
Cláudia Feres Faria; “As Entidades Privadas de Assistência Social no Brasil: suas 
características e seus condicionantes”, coordenado pela professora Natália Guimarães Duarte 
Sátyro; “Eu existo e me movo: experiências e mobilidade de pessoas com deficiência”, 
coordenado pela professora Sônia Caldas Pessoa; “Configurações do campo de história oral 
na pesquisa em Ciências Humanas (Minas Gerais, 1989-2017”, coordenado pela professora 
Miriam Hermeto de Sá Motta. 9. Alteração do regime de trabalho de ‘DE’ para T40 do 
professor Felipe Nunes dos Santos, do Departamento de Ciência Política. A professora 
Marjorie Corrêa, chefe do Departamento de Ciência Política esclareceu que esta alteração não 
irá interferir no percentual da matriz de trabalho docente no Departamento de Ciência 
Política, garantidos pela Resolução 02/2014 do Conselho Universitário e, ao mesmo tempo, 
resguarda o direito dos demais departamentos discutirem esta questão em suas respectivas 
Câmaras. A professora Daniele, designada relatora desta matéria, fez a leitura do parecer 
autorizando ao Departamento proceder a alteração do regime de trabalho do professor Felipe 
Nunes dos Santos. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. A professora Delba 
Barros observou a falta de documentos para subsidiar o debate sobre esse temÊXCFprofessor 
Orestes, presidente da sessão, informou que o parágrafo 2o do Artigo 22 dauai 13325, de 
2016, restringia extraordinariamente alteração de regime de trabalho docente em estágio 
probatório. No entanto, esse parágrafo foi revogado e, nesta situação, não há qualquer
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impedimento para a aprovação deste pedido. 10. Outros assuntos. O professor Marco Aurélio 
Máximo Prado solicitou, através do professor Gilson Iannini, subchefe do Departamento de 
Psicologia, uma vaga de professor visitante. O professor Gilson informou que esta solicitação 
faz parte do planejamento de oferta de disciplinas de formação transversal. As vagas, 
anunciadas no edital 001/2018 da Pró-Reitoria de Pós-Graduação são destinadas à Professor 
Visitante ou Professor Visitante Estrangeiro para atuação no magistério superior e que serão 
selecionados por meio de edital simplificado de concurso no âmbito do Programa Professor 
Visitante da UFMG. Proposta aprovada por unanimidade. Em seguida o presidente da sessão 
passou a palavra à representante dos servidores técnico-administrativos Janaína Mara Soares 
Ferreira que informou da implantação da jornada de 30 horas semanais no Setor de Serviços 
Gerais que permitirá o funcionamento ininterrupto daquele setor, de 7 às 22 horas 
diariamente, lembrando que as atividades em auditórios impõem a necessidade de 
funcionamento continuado para atender às demandas da Faculdade e, finalizando as 
informações sobre este assunto, o professor avaliou ser absolutamente positiva a 
implementação deste horário de funcionamento uma vez que proporciona uma continuidade 
nos atendimentos e que tem sido muito benéfico para a Fafich. Sobre concursos, o presidente 
da sessão mencionou orientação da CPPD para reaproveitamento de candidatos aprovados em 
concursos de outras Universidades públicas. Se houver candidato aprovado e interesse dos 
nossos departamentos é possível o aproveitamento de candidatos remanescentes de outros 
concursos, condição válida para todas as universidades. Sobre a criação de três novos 
colegiados decorrentes do desmembramento do atual Curso de Comunicação Social, o 
representante dos servidores técnico-administrativos Herivelton Ferraz, perguntou sobre a 
infraestrutura administrativa que conta, hoje, somente com dois servidores. O professor 
Orestes esclareceu que haverá um servidor técnico em cada um dos novos colegiados. 
Estamos aguardando a entrada de novos técnicos para rever o quadro de servidores. O 
professor Bruno Reis deu ciência da ativação recente das cinco comissões assessoras da 
Congregação e que estamos adotando as respectivas rotinas nos próximos meses. 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, 19 de dezembro de
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