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ATA DA 568@ REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DA
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Aos treze dias do mês de junho de 2022, segunda-feira, às 14:00 (quatorze horas), na sala
1.005 (auditório Sônia Viegas), mediante convocação prévia individual, realizou-se a
568a reunião da Congregação da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG,
sob a presidência do Prof. Bruno Pinheiro Wanderley Reis, Diretor da Faculdade, com a
presença dos seguintes membros: professores Thais Porlan de Oliveira, Vice-Diretora;
Luís Claudio Pereira Symanski, Chefe do Departamento de Antropologia e Arqueologia;
José Angelo Machado, Chefe do Departamento de Ciência Política; Camila Maciel
Campolina Alves Mantovani, Chefe do Departamento de Comunicação Social; André
Joffily Abath, Chefe do Departamento de Filosofia; Magno Moraes Mello, Chefe do
Departamento de História; Carolyne Reis Barros, Chefe do Departamento de Psicologia;
Dimitri Fazito de Almeida Rezende, Chefe do Departamento de Sociologia; Eduardo
Meira Zauli, Coordenador do Ciclo Introdutório às Ciências Humanas; Mariana Petry
Cabral, Coordenadora do Curso de Antropologia; Cristiano dos Santos Rodrigues,
Coordenador do Curso de Ciências Sociais; Daniel Melo Ribeiro, Coordenador do Curso
de Comunicação Social; Eduardo Moreira da Silva, Coordenador do Curso de Gestão
Pública; Sônia Caldas Pessoas, Coordenadora do Curso de Jornalismo; Érika Lourenço,
Coordenadora do Curso de Psicologia; Vanessa Veiga de Oliveira, Coordenadora do
Curso de Relações Públicas; Leandro de Oliveira, Coordenador do Programa de Pós-
Graduação em Antropologia; Telma Maria Gonçalves Menicucci, Coordenadora do
Programa de Pós-Graduação em Ciência Política; Bruno Souza Leal, Coordenador do
Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social; André Luís Pereira Miatello,
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em História; Gilson de Paulo Moreira
Iannini, Subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia; Marcela Mansur
Alves, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia — Cognição e
Comportamento; Cristina Maria de Castro, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação
em Sociologia; Ana Paula Sampaio Caldeira, Representante Docente; Rogério Duarte do
Pateo, Representante Docente; Franciane Ester de Souza, Representante dos Servidores
Técnico-Administrativos; Vi lma Carvalho de Souza, Representante dos Servidores
Técnico-Administrativos; Henrique Buldrini Barreto, Representante Discente; Ausências
justificadas: Rogério Antônio Lopes, Coordenador do Curso de Filosofia; Luiz Duarte
Haele Amaut, Coordenador do Curso de História; Pablo Moreno Fernandes Viana,
Coordenador do Curso de Publicidade e Propaganda; Ludmila Mendonça Lopes Ribeiro,
Representante Docente e Janaina Mara Soares Ferreira, Representante dos Servidores
Técnico-Administrativos; Ausências não justificadas: Klemens Augustinus Laschefski,
Coordenador do Curso de Ciências Socioambientais; Walter Romero Menon Júnior,
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia; Kel ly Cristina Paranhos,
Representante dos Servidores Técnico-Administrativos; Mariana Oliveira de Castro
Pena, Representante Discente; Cecília Araújo Freitas, Representante Discente; Joanna
Brito e Silva, Representante Discente; Lucas Toledo Ferraz, Representante Discente;
Gabriela Magalhães Silva, Representante Discente, e  Ousmane Sané, Representante
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Discente. Constatado o quórum qualificado de 29 (vinte e nove) presenças, a sessã4 foi
instalada pelo senhor presidente. EXPEDIENTE: Dando início à sessão, o Prof. B uno
Pinheiro Wanderley Reis, presidente da Congregação, informou aos presentes que não foi
possível revisar as atas das 563". 564", 565. 566 e  567" sessões a tempo da presente
reunião. A aprovação de tais atas foi então retirada da pauta. A seguir o Sr. Presidente
deu as boas vindas à Profa. Ana Paula Sampaio Caldeira, nova representante dos docentes
junto à Congregação, eleita após a renúncia da Profa. Camila Maciel Campolina Alves
Mantovani à vaga de representante docente, para qual havia sido eleita. A Profa. Can] lia
Mantovani permanece na Congregação como membro nato, na qualidade de chefe do
Departamento de Comunicação Social. Comunicações: a) Relato das ações do Comitê
Local de Enfrentamento à COVID-19 na FAFICH. Introduzindo o assunto, a Profa.
Thais Porlan de Oliveira, presidente do Comitê, informou aos presentes que o comitê
local repassa as atualizações à comunidade à medida em que novas informações são
transmitidas peio comitê permanente da UFMG. Como é de conhecimento geral, tem
havido número expressivo de casos da doença entre estudantes e servidores. Estes têm
sido orientados a realizar o registro na plataforma "Monitora COVID". O aumento dos
casos era esperado, em virtude do período de tempo frio que se iniciou com o outono e se
estenderá até o fim do inverno, época em que as doenças respiratórias são mais comuns.
De um modo geral, a comunidade tem dado adesão satisfatória ao uso de máscaras.
Embora tenha havido casos de turmas inteiras suspensas, o número de tais ocorrências foi
pequeno e essa providência deixou de ser recomendada na última atualização do plano de
retorno da UFMG às atividades presenciais. A Profa. Thais Porlan reiterou a orientação
para que as medidas a  serem tomadas por parte dos infectados acompanhasse as
determinações do plano, recentemente atualizado. O uso de máscaras segue indispensável
e portas e janelas devem ser mantidas abertas nas salas de aula, mesmo nos dias mais
frios, de modo a garantir a ventilação necessária. Embora não haja mais a previsão de
suspensão de turmas na atual versão do plano, mantém-se a recomendação de que, em
casos suspeitos, seja acessada a plataforma, observando-se estritamente as orientações ali
recebidas, como o  isolamento das pessoas que tiverem suspeita ou confirmação da
doença, de modo a interromper a transmissão. No âmbito acadêmico, as orientações para
os casos de faltas decorrentes da suspeita ou confirmação de casos da doença é de que as
mesmas não sejam contabilizadas e que atividades de cunho avaliativo sejam repostas. A
Profa. Mariana Petry Cabral, coordenadora do Curso de Graduação em Antropologia,
perguntou sobre a possibilidade de que os docentes que precisem se isolar devido à
suspeita ou confirmação da doença possam ministrar suas respectivas aulas de forma
remota, de modo a garantir a continuidade das atividades. A Profa. Thais Porlan informou
que o quadro não prevê essa possibilidade, mas que há, por parte da Diretoria, o
entendimento de que é possível que as aulas previstas para os sete ou dez dias de
afastamento possam ser substituídas por aulas remotas ou outra atividade didática. Cabe,
por fim, ressaltar que as orientações agora discutidas se aplicam aos casos de COVID-
19 durante a fase de transmissão, não às suas eventuais sequelas. Logo, para casos de
afastamentos por problemas duradouros causados pela doença, devem-se buscar os
procedimentos normais para afastamentos por motivos de saúde, junto ao Setor de Pessoal
da unidade, com perícia pelo DAST etc. b) Informe sobre a tramitação de órgãos
complementares da Unidade. O Prof. Bruno Reis, iniciando o informe, disse que  ao
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longo dos anos, por várias vezes, aconteceu a tramitação, junto à Congregação d e
proposições d e  transformação d e  núcleos e  centros d e  pesquisa e m  ó r  ãos
complementares da FAFICH. Tais órgãos existem no regimento e estatuto para dar
guarida a estruturas das Unidades que não encontram correspondência exata com os
departamentos. Os órgãos complementares têm estrutura própria para governança, onde
seus diretores são designados pela Diretoria da Unidade a partir de lista tríplice formulada
nas Congregações. Entretanto, nas últimas décadas, vários grupos de pesquisa que são
claramente departamentais buscaram a aprovação do status de órgão complementar, tendo
as respectivas aprovações pela Congregação, sem que a tramitação tenha seguido às
instâncias superiores d a  UFMG. Por  fal ta dessa tramitação f ina l  n o  Conselho
Universitário, oficialmente a FAFICH possui apenas o Centro de Estudos Mineiros e o
Centro de Pesquisa Quantitativa em Ciências Sociais registrados junto à Secretaria dos
Órgãos de Deliberação Superior (SODS) da UFMG. Nos casos dos demais núcleds, a
FAFICH jamais chegou a enviar à SODS a documentação necessária para que sua
existência, enquanto órgãos complementares, fosse formalizada junto à UFMG. Assim,
de modo a resolver o limbo gerado pela atual situação desses órgãos, a Diretoria decidiu
comunicar à  Congregação que considera prejudicados todos os eventuais pleitos
existentes no sentido de que essas instâncias se tomassem órgãos complementares. A
decisão não impacta, de maneira nenhuma, a existência ou o trabalho dessas instâncias,
até porque elas jamais estabilizaram completamente rotina de governança própria a
órgãos complementares. A  Diretoria aproveita a  ocasião para informar que, neste
momento, estuda a criação de um novo órgão complementar, que articule e supervisione,
na FAFICH, a implementação da política de saúde mental da UFMG. Caso prospere,
semelhante órgão poderá tornar-se referência importante para tal política em âmbito
universitário, já que é a FAFICH a unidade que abriga o Departamento de Psicologia.
ORDEM DO D I A :  I )  Homologação das decisões da  Diretoria, aprovadas ad-
referendum da Congregação: Progressões Funcionais: Associado 1 para Associado H:
Valéria de Fátima Raimundo, do Departamento de Comunicação Social; Luís Cláudio
Pereira Symanski, do Departamento de Antropologia e Arqueologia; Edson Massayuki
Huziwara, d o  Departamento d e  Psicologia; Fábio Roberto Rodrigues Belo, d o
Departamento de Psicologia. Associado II para Associado III: Geane Carvalho Alzamora,
do Departamento de Comunicação Social; Eduardo Soares Neves Silva, do Departamento
de Filosofia. Reforma do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Relações
Públicas. Parecer pelo Prof. Eduardo Moreira da Silva, coordenador do Curso de
Graduação em Gestão Pública; Projeto "Itinerários da Independência", coordenado
pela Profa. Heloisa Maria Murgel Starling, do Departamento de História; Projeto
"Observatório das Eleições 2022", coordenado pelo Prof. Leonardo Avritzer, do
Departamento de Ciência Política; Linha de Pesquisa do GP "Escravismo Atlântico:
Família, Riqueza e  Cul tura" ,  coordenado pelo Prof. Douglas Cole Libby, d o
Departamento de História; Termo de permissão de uso sala 3068 — Meios Empresa
Júnior — Ciências Sociais; Terceiro termo aditivo do Projeto "Saberes da Terra:
direitos e  cidadania", coordenado pela Profa. Heloisa Maria Murgel Starling, do
Departamento de História; Termo de Execução Descentralizada referente ao Projeto
de Pesquisa "Itinerários da Independência", coordenado pela Profa. Heloisa Maria
Murgel Starling, do Departamento de História; Projeto de Extensão "Prestação de
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Serviços de Assessoria de Comunicação Social", coordenado pela Profa. Fábia L ma,
do Departamento de Comunicação Social; Indicação dos nomes para a comi são
examinadora do processo de promoção para a classe de Titular do Prof. Cristiano
Mauro Assis Gomes, do Departamento de Psicologia; Alteração na composição da
Equipe do Projeto de Pesquisa "Relatório Antropológico da  Comunidade
Quilombola e Apanhadora de Flores Sempre-Vivas de Raiz", coordenado pelo Prof.
Aderval Costa Filho, do Departamento de Antropologia e Arqueologia e Prestaç'4 de
contas do projeto "Comunidades urbanas, vulnerabilidade social e vitimização
criminal", coordenador pelo Prof. Bráulio Figueiredo Alves da Silva, do Departamento
de Sociologia. O plenário deliberou pela homologação das decisões, sem objeções. 2)
Estágio Probatório do Prof. Amaro de Oliveira Fleck, do Departamento de Filosofia.
O Prof. José Angelo Machado, chefe do Departamento de Ciência Política e relator da
matéria, com a palavra, proferiu breve descrição acerca do processo de avaliação do Prof.
Amaro Fleck. A seguir, sem objeções, a avaliação final do estágio probatório foi votada
e aprovada por unanimidade. 3) Regulamentação da Empresa Júnior Cria. O Prof.
Eduardo Moreira da Silva, coordenador do Curso de Graduação em Gestão Pública e
relator da matéria, com a palavra, fez breve apresentação sobre o parecer, sugerindo, ao
final, que seja realizado pequeno ajuste no projeto. Não obstante, a documentação
analisada está em total acordo com as normas vigentes. Durante a discussão, o Prof.
Daniel Melo Ribeiro, coordenador do Curso de Graduação em Comunicação Social, se
manifestou dizendo que, sem qualquer prejuízo à aprovação em tela, há a dúvida acerca
da vinculação da empresa júnior aos demais cursos da Área, considerando que é prevista
a extinção do curso de Comunicação Social. A Profa. Sônia Caldas Pessoa, coordenadora
do Curso de Graduação em Jornalismo, pontuou que, uma vez que a empresa júnior
atenderá aos discentes dos quatro cursos da Área de Comunicação, seria de bom tom que
a vinculação fosse de fato compartilhada com os demais cursos. Em votação, os presentes
aprovaram, por unanimidade, a  regulamentação da Empresa Júnior Cria, com as
modificações sugeridas. 4) Indicação para a suplência da representação da FAFICH
junto ao colegiado do curso de Relações Econômicas Internacionais, da FACE. O Sr.
Presidente, ao introduzir o assunto, lembrou aos presentes que a atual representação titular
é exercida pela Profa. Clarice Menezes, do Departamento de História, e a suplência junto
àquele colegiado pertencia ao Prof. Klaus Dalgaard, que foi redistribuído para a UFSC,
tendo a UFMG, como contrapartida, recebido o Prof. Lucas Pereira Rezende. Uma vez
que a competência da indicação é da Congregação, há a sugestão, já discutida com o Prof.
Lucas, de que ele assuma a suplência. Em votação, a indicação foi aprovada por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos
e encerrou a sessão, e eu, Harlley Leonardo Garcia Sathler, Secretário-Geral, lavrei a
presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por todos os membros presentes.
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