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Aos vinte e nove dias do mês de agosto de 2022, segunda-feira, às 14:00 (quatorze ho as),
na Sala da Congregação, mediante convocação prévia individual, realizou-se a 69a
reunião da Egrégia Congregação da Faculdade de Filosofia e Ciências Humana d a
UFMG, sob a presidência do Prof. Bruno Pinheiro Wanderley Reis, Diretor da Facul ade,
com a presença dos seguintes membros: professores Thais Porlan de Oliveira, i c e -
Diretora; Luís Cláudio Pereira Symanski, Chefe do Departamento de Antropologia e
Arqueologia; José Angelo Machado, Chefe do Departamento de Ciência Política; Cahiila
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  Departamentc d e)
Psicologia; Dimitri Fazito de Almeida Rezende, Chefe do Departamento de Sociol gia;
Sabrina Deise Finamori, Subcoordenadora do  Curso de  Antropologia; Joãosinho
Beckenkamp, Subcoordenador do Curso de Filosofia; Ana Paula Sampaio Caldeira,
Coordenadora pro tempore do Curso de História; Renato Bortoloti, Subcoordenador do
Curso de Psicologia; Ana Carolina Soares Costa Vimieiro, Subcoordenadora do Curso de
Publicidade e Propaganda; Vanessa Veiga de Oliveira, Coordenadora do Curs ;  de
Relações Públicas; Telma Maria Gonçalves Menicucci, Coordenadora do Program d e
Pós-Graduação em Ciência Política; Paula Guimarães Simões, Coordenadora do
Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social; André Luís Pereira Miatello,
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em História; Lisandra Espindula Mor ira,
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia; Marcela Mansur A ves,
Coordenadora d o  Programa d e  Pós-Graduação e m  Psicologia —  Cogniçã e
Comportamento; Rogério Duarte do Pateo, Representante Docente; Franciane Est r  de
Souza, Representante dos Servidores Técnico-Administrativos; Vi lma Carvalh d e
Souza, Representante dos Servidores Técnico-Administrativos; Mariana Oliveira C stro
Penna, Representante Discente. Ausências justificadas: Klemens A u g u s  inus
Laschefski, Coordenador do Curso de Ciências Socioambientais; Sônia Caldas Pe soa,
Coordenadora do Curso de Jornalismo; Leandro de Oliveira, Coordenador do Prog m a
de Pós-Graduação em Sociologia; Nina Gabriela Moreira Braga Braga Rosas de Ca tro,
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia; Ludmila Mendonça Lopes
Ribeiro, Representante Docente e  Janaína Mara Soares Ferreira, Representante dos
Servidores Técnico-Administrativos; Ausências não justificadas: Eduardo Meira Zauli,
Coordenador d o  Cic lo Introdutório às Ciências Humanas; Cristiano dos Santos
Rodrigues, Coordenador d o  Curso d e  Ciências Sociais; Daniel M e l o  Ribeiro,
Coordenador do Curso de Comunicação Social; Eduardo Moreira da Silva, Coordenador
do Curso de Gestão Pública; Walter Romero Menon Júnior, Coordenador do Programa
de Pós-Graduação em Filosofia; Kelly Cristina Paranhos, Representante dos Servi ores
Técnico-Administrativos; Henrique Buldrini Barreto, Representante Discente; Ce fila.
Araújo Freitas, Representante Discente; Joana Brito e Silva, Representante Disc nte;
Lucas Toledo Ferraz R e  resentante Discente. Gabriela Ma alhães Silva Re resen n te
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Discente e Ousmane Sané, Representante Discente. Constatado o quorum regulam ntar
de 25 (vinte e  cinco) presenças, a  sessão f o i  instalada pelo senhor presid nte.
EXPEDIENTE: Dando início à  sessão, o  Prof. Bruno Pinheiro Wanderley Reis,
presidente da Congregação, deu as boas vindas aos novos membros. Atas das 563a, 564'
e 565 sessões da Congregação. O Sr. Presidente informou aos presentes que as atas das
sessões 566", 567" e 568" não puderam ser revisadas em tempo hábil e, portanto, foram
retiradas da pauta. A seguir as atas das 563", 564" e 565" sessões foram submetidas ao
escrutínio do plenário, que deliberou por aprová-las sem modificações. Comunicações:
a) Relato das ações do Comitê Local de Enfrentamento à CODIV-19 na FAFICIL A
Profa. Thais Porlan de Oliveira, vice-presidente da Congregação e presidente do Co i t ê
Local, com a palavra, informou aos presentes que a frequência das reuniões do ref rido
comitê diminuiu, como consequência do enfraquecimento da pandemia, que re lete
também na diminuição dos números de casos graves, internações e  óbitos, c  )mo
amplamente noticiado. A  composição da equipe também foi  alterada com o  f in d o
mandato do Prof. Luiz Arnaut à frente do Colegiado do Curso de Graduação em História.
Embora o Professor tenha se disposto a manter sua colaboração nessa frente, a Diretoria
considerou adequado que sua permanência fosse discutida no plenário, tendo em vi ta o
precedente da substituição do Prof. Elton Antunes ao final de seu mandato na Chefi d o
Departamento de Comunicação Social. Após breve discussão. Os presentes deliber rani
pela substituição do Prof. Luiz Amaut pela Profa. Érika Lourenço, coordenador d o
Colegiado do Curso de Graduação em Psicologia. Também foi deliberado que o v a
portaria de designação dos membros do comitê seja emitida. Ademais à recomposição do
comitê, a Profa. Thais Porlan informou aos presentes que em reunião entre a Reitoria e
os diretores das unidades foi indicada possível nova atualização do plano de retorn à s
atividades presenciais, retirando a obrigatoriedade do uso de máscaras nos locais abe-tos,
embora o uso em locais fechados, como salas de aula, ainda seja obrigatório. A última
atualização do plano, publicada em 03 de junho, já previa a liberação de uso das sala em
sua capacidade máxima, a partir do mês de agosto. Em outubro o Comitê Permanen d a
UFMG deverá se reunir novamente e, caso os indicadores continuem a  ev  lu i r
favoravelmente, o uso de máscaras deverá passar a ser facultativo em todos os ambie tes.
A Profa. Thais Porlan, por fim, repassou as informações do Comitê Permanente ac rca
da monkeypox, tranquilizando a todos com relação ao protocolo de combate à o v a
doença, salientando que as medidas adotadas para a contenção da disseminaçã d a
COVID-19 não se aplicam à nova variante da varíola, cujo controle se dá apenas e l o
isolamento do indivíduo infectado. A Profa. Vanessa Veiga questionou a Diretoria sobre
possível nova distribuição de máscaras, ao que o Prof. Bruno Reis informou que, em ora
ainda haja máscaras estocadas, é importante manter estrito controle dos recebime tos.
Lembrando que a condição para que tal distribuição acontecesse era a de que cada pe soa
receberia duas unidades, os coordenadores foram exortados a tentarem, junto às -uas
respectivas secretarias, reconstruir detalhadamente o histórico dos recebedores, um vez
que a UFMG deverá prestar contas acerca das máscaras entregues. b) Informe sobre a
realocação laborai da Profa. Danielle Cireno. O Sr. Presidente informou ao plenário
sobre a remoção, por recomendação médica, da Profa. Danielle Cireno Fernandes do
Departamento de Sociologia da FAF1CH para o Departamento de Demografia da FACE.
A Professora foi afastada de suas atividades laborais, por motivos de saúde, durante o
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segundo semestre d e  2019, tendo respondido bem a o  tratamento e  evolu ndo
satisfatoriamente. Com a perspectiva do retorno às atividades presenciais, no ent nto,
houve a recomendação de que a Professora fosse realocada para outro departamen o, o
que motivou, pela primeira vez, resposta institucional por parte da UFMG. A CPPD a uou
proativamente na questão, de modo a acomodar a docente em seu novo departam nto,
reduzindo o impacto que sua chegada traria aos indicadores para o cálculo de concessão
de novas vagas. O processo já foi concluído e a Profa. Danielle iniciou suas atividades na
nova lotação em 1' de agosto, abrindo-se assim o precedente para remoções internas à
classe docente. O Prof. Dimitri Fazito de Almeida Rezende, chefe do Departamento de
Sociologia, com a palavra, ponderou que os demais departamentos devem se pret arar
para a nova realidade que tal possibilidade acarretará. Embora considere irretocáveis t nto
a necessidade quanto os motivos que levaram ao desfecho do caso em tela, t á  a
preocupação de que o precedente aberto possa gerar abusos acerca da possibilidade de
redistribuição entre departamentos. O Prof. Diinitri acrescentou ainda que o DSO, que
perdeu a vaga, também sofreu com Os impactos da saída da Profa. Danielle Ci eno
justamente no delicado momento em que os encargos para este semestre letivo r a m
distribuídos entre o corpo docente. Teria havido, por parte da CPPD, a preocupação com
o departamento de destino, mas não com o de origem. O Prof. Rogério Duarte do Pateo
ponderou que o algoritmo de cálculo de vagas, utilizado pela CPPD para a alocação de
vagas docentes na Universidade, precisa ser revisto, de modo a evitar situações análogas
a outros departamentos pequenos. A Profa. Thais Porlan, que já foi representante j nto
ao CEPE, se pronunciou dizendo que o caso da Profa. Danielle desponta como o iijício
de uma política institucional para casos semelhantes que envolvem saúde rnenta O
Departamento de Psicologia também teve dificuldades na liberação de vaga para
professor substituto quando do afastamento prolongado do Prof. Cristiano Assis, de I odo
que também deveria haver política que garanta o substituto de maneira imediata, s m a
necessidade de se justificar a presença do profissional contratado a cada semestre. Nas
reuniões entre a Reitora e os Diretores das Unidades já foi dito que o algoritmo utili ado
pela UFMG é referência para as demais Universidades e que, por isso, há a possibili ade
de que ele seja usado ainda por muito tempo. Assim, é necessário que o corpo docent •. da
FAFICH, que vivencia tais dificuldades, seja proativo e participe da CPPD, que tam ém
é um coleglado (e que está, nesse momento, com edital aberto para a eleiçã d e
representante), de modo a postular melhoras no algoritmo e levar a discussão às instâ cias
que têm poder de decisão. O Prof. Bruno Reis também considera de suma importâ cia
que haja representação da FAFICH nas diversas instâncias superiores da UFMG, t nto
para entender seu funcionamento como para levar as teses geradas na Unidade a tais
instâncias e, encerrando a discussão, ponderou que os chefes de departamento devem
identificar os problemas advindos do cálculo de distribuição de vagas, apontando
sugestões para eventuais mudanças, de modo a  possibilitar à  Diretoria pautar na
Congregação a  discussão d e  eventuais pedidos d e  revisão d a s  normas. e )
Regulamentação do teletrabalho. O  Sr. Presidente informou aos presentes que o
processo de regulamentação do teletrabalho, no âmbito da UFMG, está em andamento e
que alguns experimentos-piloto talvez tenham início ainda no ano de 2022. Há uma érie
de detalhes e regulamentações a serem observados e tais pilotos devem servir de base
para que a ProRH estenda sua execução a toda a Universidade ao longo de 293 .   d)
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Acerca das secretarias. O Sr. Presidente informou aos presentes que, embora não haja
nenhuma indicação de que se trate de algo iminente, é possível as atuais centrai d e
atendimento da graduação e da pós-graduação evoluam rumo à sua institucionaliz ção
como secretarias centralizadas, num modelo que talvez seja expandido rumo a o tros
setores, corno as secretarias dos departamentos, uma vez que há uma série de probl mas
e dificuldades ocasionadas pela existência de vários setores com a lotação de apenas um
ou dois servidores — de modo que a Administração Central tem procurado enco aiar
mudanças. O processo, evidentemente, deverá ser executado a longo prazo e, para is o, a
Diretoria quererá oportunamente ouvir a Congregação sobre possibilidades. OR E M
DO DIA: I )  Homologação das decisões da Diretoria, aprovadas ad-referendu d a
Congregação: Progressões, Adjunto I  para Adjunto I I :  Juarez Guimarães Dia , do
Departamento de Comunicação Social; José Roberto Pellini, do  Departament d e
Antropologia e  Arqueologia; Camilo d e  Oliveira Aggio,  d o  Departamento d e
Comunicação Social. Associado 1 para Associado I I :  Ana Marcela Ardila Pint d o
Departamento de Sociologia; Yumi Garcia dos Santos, do Departamento de Sociol gia;
Alice Mara Serra, do Departamento de Filosofia; Bráulio Figueiredo Alves da Silv ,  do
Departamento de Sociologia; Ludmila Mendonça Lopes Ribeiro, do Departament d e
Sociologia; Dimitri Fazito de Almeida Rezende, do Departamento de Sociologia; A dré
Joffily Abath, d o  Departamento d e  Filosofia; Leonardo d e  Me l lo  Ribeiro, d o
Departamento de Filosofia; Adriane Aparecida Vidal Costa, do  Departament d e
História; Aderval Costa Filho, do Departamento de Antropologia e Arqueologia; Ana
Beatriz Vianna Mendes, do Departamento de Antropologia e  Arqueologia; Carlos
Frederico de Brito D'Andréa, do Departamento de Comunicação Social. Associa o I I
para Associado Hl: Cristina Maria de Castro, do Departamento de Sociologia; M uro
Luiz Engelmann, do  Departamento de Filosofia; Carlos Alberto de Carvalho d o
Departamento de Comunicação Social; Ricardo Fabrino Mendonça, do Departament d e
Ciência Política; Maycoln Leoni Martins Teodoro, do Departamento de Psicol gia.
Associado H I  para Associado I V:  Thais Porlan de Oliveira, do Departament d e
Psicologia; A b í l i o  Azambuja Rodrigues Fi lho,  d o  Departamento d e  F i los  fia.
Formulário de Composição de Equipe do Projeto "Mulheres na Independên ia",
coordenado pela Profa. Heloisa Maria Murgel Starling, do Departamento de Hist ria.
Grupo de pesquisa "Afetos, Ontologias e Relacionalidades", coordenado pelo r o f .
José Roberto Pellini, do Departamento de Antropologia e Arqueologia. Acord d e
cooperação técnica entre a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e o Ce t ro
de Estudos em Criminalidade e Segurança Pública - CRISP, de interesse do r o f .
Bráulio Figueiredo Alves da  Silva, d o  Departamento de  Sociologia. Te r m  d e
Cooperação Institucional, com a UNIMONTES, de interesse do Grupo de Est dos
em Temáticas Ambientais -  GESTA, coordenado pela Profa. Andréa Luisa Z  ouri
Laschefski, d o  Departamento d e  Antropologia e  Arqueologia. Parecer  n a l ,
aprobatório, do processo de promoção à classe de Titular do Prof. Cristiano Mauro
Assis Gomes, do Departamento de Psicologia. Projeto "Var ia Historia", coordenado
pela Profa. Mariana de Moraes Silveira, d o  Departamento de  História; Projeto
"Metodologias Integradas de Segurança Pública e Defesa Social para Redução dos
Homicídios e Outros Crimes", coordenado pelo Prof. Bráulio Figueiredo Alves da
Silva, do Departamento de Sociologia; Projeto de Extensão "Cursos Permanentes do
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PSILACS", coordenado pela Profa. Andréa Máris Campos Guerra, do Departamento de
Psicologia; Projeto "Desenvolvimento de uma metodologia alternativa ao índice de
Desenvolvimento Humano Municipal", coordenado pelo Prof. Jorge Alexandre
Barbosa Neves, do Departamento de Sociologia; Projeto "Representação, Processos de
Inclusão e  Violência Política: Construindo Redes de Mulheres n a  Política",
coordenado pela Profa. Marlise Míriam de Matos Almeida, do Departamento de Ciência
Política; Projeto "Pesquisa sobre Impactos da pandemia de Covid-19 no crime e
turismo em Ouro Preto - MG", coordenado pelo Prof. Bráulio Figueiredo Alves da
Silva, do Departamento de Sociologia; Projeto "Conectando múltiplos saberes em
ações educativas sobre a sustentabilidade: pesquisa e extensão a partir de museus
universitários", coordenado pela Profa. Karenina Vieira Andrade, do Departamento de
Antropologia e Arqueologia; Projeto "Supervisão de estágio especial na área de
Psicologia do Trabalho e das Organizações", coordenado pela Profa. Silvia Miranda
Amorim, do  Departamento de Psicologia; Projeto "Relatório Antropológico do
Território Geraizeiro de Josenópolis", coordenado pelo Prof. Aderval Costa Filho. do
Departamento de Antropologia e  Arqueologia; Projeto " A cidade é nossa roça:
cosmopolíticas e etnoecologia de comunidades carroceiras em Minas Gerais", do
qual participa o  Prof. Aderval Costa Filho, do  Departamento de Antropologia e
Arqueologia; Projeto "Ampliação da Rede Nomológica dos Sentidos e Significados
da Aposentadoria no Brasil", coordenado pela Profa. Silvia Miranda Amorim, do
Departamento d e  Psicologia; Projeto "Avaliação e m  Preparação p a r a  a
Aposentadoria: Um estudo longitudinal", coordenado pela Profa. Silvia Miranda
Amorim, do Departamento de Psicologia; Nota Técnica de Análise de Prestação de
Contas Final e Relatório Técnico Final referente ao projeto "Qual o impacto que a
mídia pode exercer na formação do capital político dos governantes e na avaliação
de sua administração? Descrevendo e analisando media bias em Minas Geris",
coordenado pelo Prof. Felipe Nunes dos Santos, do Departamento de Ciência Política;
Formulário de retificação de autorização para Gestão do Projeto "Estudios de
Género y  Justicia", coordenado pelo Prof. Bráulio Figueiredo Alves da Silva, do
Departamento de Sociologia; Reativação do Grupo de Pesquisa "Centro de Estudos
em Criminalidade e Segurança Pública -  CRISP", coordenado pelo Prof. Cláudio
Chaves Beato Filho, do Departamento de Sociologia; Grupo de Pesquisa em Imagem e
Sociabilidade, coordenado pela Profa. Paula Guimarães Simões, do Departamento d
Comunicação Social; Autorização para gestão do projeto "História da  Igreja
Medieval", coordenado pelo Prof. André Luis Pereira Miatello, do DepartamentO de
História. O plenário, sem objeções, deliberou pela homologação das decisões. 2) Projeto
"Balanço das Políticas de Gestão por Resultado na Área de Segurança Pública",
coordenado pela Profa. Ludmila Ribeiro, do Departamento de Sociologia. O  Sr.
Presidente passou a palavra ao Prof. Dimitri Fazito, chefe do DSO, que explicou aos
presentes que o este projeto trata da continuação de trabalhos já desenvolvidos pela Profa.
Ludmila Ribeiro. Sem objeções. o  projeto fo i  posto em votação e  aprovado por
unanimidade. 3 )  Reoferecimento do "Curso de Especialização em Estudos de
Criminalidade e Segurança Pública", coordenado pela Profa. Ludmila Mendonça
Lopes Ribeiro, do Departamento de Sociologia. De modo semelhante ao projeto
anterior, o Prof. Dimitri Fazito ponderou que a matéria está relacionada à reativaç'ãe do
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CRISP. e também trata da continuidade de trabalhos já desenvolvidos pela casa. Sem
objeções, o projeto foi aprovado por unanimidade. 4) Estágio Probatório do Irof.
Daniel Reis Silva, do Departamento de Comunicação Social. O Prof. André Joffily
Abath, relator da matéria, proferiu breve histórico do processo. A seguir, sem objeções,
os presentes deliberaram por unanimidade pela aprovação do estágio probatório do Prof.
Daniel Reis Silva. 5 )  Estágio Probatório do Prof. Daniel Melo Ribeiro, do
Departamento de Comunicação Social. O Prof. Luís Cláudio Pereira Symanski, relator
da matéria, com a palavra, fez breve histórico do processo. A seguir, novamente sem
objeções, o  estágio probatório do Prof. Daniel Melo Ribeiro fo i  aprovado por
unanimidade pelo plenário. 6) Estágio Probatório do Prof. Pablo Moreno Fernandes
Viana, do Departamento de Comunicação Social. Com a palavra, o Prof. Magno
Moraes Mello, relator da matéria, apresentou breve histórico do processo seguido pela
leitura do mérito do parecer. A seguir, sem objeções, o estágio probatório do Prof. pablo
Moreno Fernandes Viana foi aprovado por unanimidade. 7) Estágio Probatóriè da
Profa. Tereza Cristina Peixoto, do Departamento de Psicologia. A Profa. Camila
Mantovani, relatora da matéria, com a palavra, fez breve histórico do processo e, a seguir,
fez a leitura do mérito do parecer. Sem objeções, o plenário deliberou, unanimemente,
pela aprovação do estágio probatório da Profa. Tereza Cristina Peixoto. 8) Formulário
de Composição de Equipe (Retificador) e Aprovação do Primeiro Termo Aditiv delLo
Prazo do Projeto "Itinerários Virtuais da Independência", coordenado pela Pi ofa.
Heloisa Maria Murgel Starling, do Departamento de História. Após a introdução do
assunto, pelo Sr. Presidente, e  considerações do Prof. Magno Mello, chefe do
Departamento de História, os presentes, sem objeções, deliberaram pela aprovação do
termo aditivo e do formulário de composição de equipe do projeto coordenado pela Profa.
Heloisa Starling. 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 t d s os m b r o s
presentes. Belo Horizonte, 29 de agosto de 2022.
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