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Aos dezenove dias do mês de setembro de 2022, segunda-feira, às 14:00 (quatorze horas),
na Sala da Congregação, mediante convocação prévia individual, realizou-se a 570'
reunião da Egrégia 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 Ângelo Machado, Chefe do Departamento de Ciência Política; Cam lia
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; Mariana Petry Cabral, Coordenadora do  Curso de Antropologia, Juri
Castelfranchi Subcoordenaclor do Curso de Graduação em Ciências Sociais, Kle ens
Augustinus Laschefski, Coordenador do Curso de Ciências Socioambientais; D  niel
Melo Ribeiro, Coordenador do Curso de Comunicação Social; Rogério Antônio L pes,
Coordenador do  Curso de  Graduação em Filosofia; Eduardo Moreira da  S  Iva,
Coordenador do Curso de Gestão Pública; Juliana Miranda Filgueiras, Coordenador d o
Curso de Graduação em História; Sônia Caldas Pessoa, Coordenadora do Curs d e
Jornalismo; Erika Lourenço, Coordenadora do Curso de Graduação em Psicologia; P blo
Moreno Fernandes Viana, Coordenador do Curso de Graduação em Publicida e e
Propaganda; de Comunicação Social; Valeria de Fátima Raimundo, Subcoordenado d o
Curso de Relações Públicas; Paula Guimarães Simões, Coordenadora do Program d e
Pós-Graduação em Comunicação Social; André Luís Pereira Miatello, Coordenador do
Programa de Pós-Graduação em História; Lisandra Espíndula Moreira, Coordenadora do
Programa de Pós-Graduação em Psicologia; Marcela Mansur Alves, Coordenadora do
Programa de Pós-Graduação em Psicologia — Cognição e Comportamento; Nina Gabriela
Moreira Braga Rosas de Castro, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em
Sociologia; Ana  Paula Sampaio Caldeira, Representante Docente; Minam Hermeto de
Sá Motta, Representante Docente; Rogério Duarte do Pateo, Representante Docente;
Caroline Serapião Ferreira, Representante Técnico-Administrativo; Janaína Mara Soares
Ferreira, Representante dos Servidores Técnico-Administrativos; Vi lma Carvalho de
Souza, Representante dos Servidores Técnico-Administrativos; Henrique Buldrini
Barreto, Representante Discente; Mariana Oliveira Castro Penna, Representante
Discente; Caique Belchior, Representante Discente; Lucas Toledo Ferraz, Representante
Discente; Ausências justificadas: Vanessa Veiga de Oliveira, Coordenadora do Curso
de Relações Públicas; Ausências não justificadas: Dimitri Fazito de Almeida Rezende,
Chefe do Departamento de Sociologia; Leandro de Oliveira, Coordenador do Programa
de Pós-Graduação em Sociologia; Magna Maria Inácio, Coordenadora do Programa de
Pós-Graduação em Ciências Políticas; Walter Romero Menon Júnior, Coordenador do
Programa de Pós-Graduação em Filosofia; Kelly Cristina Paranhos, Representante dos
Servidores Técnico-Administrativos; Cecília Araújo Freitas, Representante Discente;
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Gabriela Magalhães Silva, Representante Discente; e Ousmane Sané, Representante
Discente. Constatado o quorum regulamentar de 25 (vinte e cinco) presenças, a sessão foi
instalada pelo senhor presidente. EXPEDIENTE: Dando início à sessão, o Prof. Bruno
Pinheiro Wanderley Reis, presidente da Congregação, deu as boas vindas aos novos
membros. Atas das 566", 5672, 568" e 5692 sessões da Congregação. O Sr. Presidente
informou aos presentes que as atas das sessões não puderam ser revisadas em tempo hábil
e, portanto, foram retiradas da pauta. Comunicações: O prof. Bruno informou sobre a
abertura de vários editais de representação nos conselhos superiores da 'JEN/1G Ele
reforça a importância dessa participação e que qualquer interessado pode se candidatar.
A C:PPD tem duas cadeiras vagas em Humanidades e as pessoas interessadas podem se
organizar e formar chapas. As inscrições estão abertas até 30 de setembro. Há seis vagas
docentes no CEPE, a serem eleitos pelos coordenadores de extensão, graduação e pós,
mas qualquer docente pode se candidatar. Há uma vaga no Conselho Universitário e uma
no Conselho de Diretores, para representantes do corpo técnico-administrativo. a) Relato
das ações do Comitê Local de Enfrentamento à CODIV- I9  na FAFICH. A Profa.
Thais Porlan de Oliveira, vice-presidente da Congregação e presidente do Comitê Local,
com a palavra, informou que foi feita uma reunião antes do dia 12/09/2022. A principal
mudança deliberada, devido à evolução positiva recente do quadro da pandemia, foi a
desobrigação do uso das máscaras na Universidade, com a recomendação de seu uso
apenas em recintos pequenos, pouco ventilados. Sempre é bom lembrar, todavia, que a
pandemia ainda não terminou e os cuidados permanecem. Os comitês irão se manter
enquanto f o r  necessário. O R D E M  D O  D I A :  I )  Homologação das decisões d a
Diretoria, aprovadas ad-referendum da  Congregação: Progressões docentes, de
Adjunto I I  para Adjunto IH:  Geralda Luiza de Miranda, do Departamento de Ciência
Política; Angela Maria Carrato Diniz, do Departamento de Comunicação Social. Pr jeto
"Programa Observatório de Teorias e Práticas em Educação Especial e Educ çã
Inclusiva", coordenado pela Profa. Érika Lourenço, do Departamento de Psicol gia.
Projeto "Ava l i ação  d a  resi l iência i n f a n t i l :  es tudos  psicométricos a r a
informatização e para ampliação da faixa etária do instrumento", coordenado pela
Profa. K a r i n a  Ol ive i ra  d o  Departamento d e  Psicologia. Projeto "Mapeamen o e
Georreferenciamento dos Serviços Socioassistenciais da Rede Municipal de e l o
Horizonte-MG", coordenado pelo Prof. Gustavo Henrique Carretero, do Departamento
de Psicologia. Projeto "Psicologia e atenção humanizada ao abortamento no Brasil:
uma proposta d e  ensino, pesquisa e  extensão pa ra  fundamentar a  atuação
profissional no âmbito dos serviços de saúde sexual e reprodutiva", coordenado pela
Profa. Paula R i ta  Bacellar Gonzaga, d o  Departamento d e  Psicologia. Pro je to
"Consolidação da área de Antropologia Biológica na Universidade Federal de Minas
Gerais", coordenado pelo Prof. Tiago Tomé, do Departamento de Antropologia e
Arqueologia. Projeto "Terapia  do  esquema para pessoas LGB:  construção de
avaliação de um programa de intervenção", coordenado pelo Prof. Bruno Luiz Avelino
Cardoso, do Departamento de Psicologia. O  plenário, sem objeções, deliberou pela
homologação das decisões. 2) Propostas de Projeto Pedagógico e Regulament d o
Curso de Psicologia. Com a palavra a  Profa. Sônia Pessoa, relatora, apresentou seu
parecer. Foram várias as questões analisadas, com destaque para o  atendimento da
exigência de 10% da carga horária dedicada a atividades de extensão. Há nove peru rsos
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acadêmicos previstos, escolhidos a partir do sexto período. O projeto fez uma revisão do
sistema de pré-requisitos para tornar os percusos mais flexíveis. A relatora apresentou
voto favorável à aprovação do PPC. Em discussão, não houve objeção ao parecer
favorável da Profa. Sônia. Foi aberta a votação e o PPC foi aprovado. 3) Propostas de
Projeto Pedagógico e Regulamento do Curso de História. Com a palavra, a Profa.
Érika Lourenço, relatora, considerou adequado o PPC, com quatro núcleos e composto
por disciplinas específicas e COMUll: para o bacharelado e licenciatura. Estudantes
poderão escolher os seus percursos.
distribuídos em seis disciplinas. Consi
favorável à aprovação. A proposta foi
A presidência agradeceu aos colegiadc
de grupo de trabalho para estu
departamentos e colegiados na FAFTI
para execução. A Reitora tem sinaliza
trabalho na UFMG e as dificuldades c

Is 10% dedicados à extensão se encontram ali
erando o exposto, a Profa. Érika apresentou voto
provada, sem manifestações ou votos contrários.

s e às relatoras pelo bom trabalho. 4) Proposição
os sobre reestruturação de secretarias de
H. É um tema complexo e que demandará tempo
o a conveniência de mudanças nos processos de
scentes na proliferação de secretarias específicas

para cada curso ou departamento, -frequentemente com apenas um servidor TAE lotado.
Seria importante começar estudos sobre isso na unidade e para tanto poderá ser bem-
vinda a formação de um grupo de trabalho para prospectar possibilidades, a serem
eventualmente implementadas pela
concordar, a Diretoria poderá recol
aprovação na próxima reunião. A repre
de trabalho tenha representação dos de
lidam diretamente com a questão. É
categorias, devido a seu impacto na carta de trabalho. Segundo a representante, o gov rno
federal ainda propôs um modelo de teletrabalho que é preocupante e irá influenci r  as
ações e relações de trabalho. A Profa. Nina Rosas, coordenadora do PPG Sociol gia,
pediu a palavra e se voluntariou a participar do grupo de trabalho. Ela ainda reforçou o
convite aos demais colegas e reforçou que existem demandas que já estão acontecendo
agora. Foi aprovada a criação de um grupo de trabalho para isso e até a próxima reunião
serão examinadas sugestões sobre a composição do grupo de trabalho e seu formati3 de
trabalho, mandato e objetivos. Diante de sugestões variadas sobre perfis necessários aos
integrantes do grupo, o Prof. Bruno ponderou que caberá ao grupo de trabalho a
autonomia para procurar outras pessoas para ajuda qualificada no processo. Pri eiro
trabalho seria do rnapeamento de possibilidades e preparar um terreno de exploraçã ) do
campo. Os representantes de cada categoria devem decidir se irão compor stas
discussões e de que forma. Pensar a comissão para prospectar o campo e não para t mar
decisões. A Profa. Thais Porlan pediu a palavra e apresentou seu receio que, se não
tivermos a  reflexão amadurecida na unidade, cedo ou tarde poderemos nos ver
compelidos a mudanças súbitas no futuro. Por isso, o planejamento é necessário a m 'dio
e longo prazo. Precisamos receber os comentários e contribuição de todos nessa taret O
Prof. Bruno propôs a aprovação do grupo de trabalho, ficando a Diretoria encarregad de
trazer os nomes para aprovação na próxima reunião. Em votação, a proposta foi apro ada
pela Congregação. 5) Proposição de grupo de trabalho para a constituição de núcleo
de pesquisa documental na FAFICH (Profa. Minam Hermeto de Sá Motta,
Departamento de História; Prof. Nisio Antônio Teixeira Ferreira, Departamento  de
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er sugestões de nomes para a comissão, para
entante TAE Janaina Ferreira sugeriu que o grupo
artamentos e dos colegiados, pois são pessoas que
m assunto que provoca muito adoeciment n
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Comunicação Social; Arquivista Ronald Marcelo Tótaro, Arquivo Setorial). prof.
Bruno informa que o Núcleo de Pesquisa Documental deve ser um órgão complementar
para favorecer a gestão arquivística, apoiando e incentivando as atividades de pesquisa
do acervo documental da casa. Um órgão orientado para a pesquisa e que ajuda no
processo de organização do acervo documental da unidade. A proposta é ter um espaço
que retroalimente o trabalho do arquivo, dinamizando-o. Os nomes sugeridos p ra a
comissão foram lidos como proposta de grupo de trabalho. Os citados já aceitar m a
função. O Prof. Bruno encaminhou a aprovação e não houve votos contrário o u
manifestações discordantes. A Profa. Minam se absteve na votação, por ter seu nome
indicado a compor o GT. 6) Sugestão de nome ao CEPE para a recomposição do
Comitê Diretor do IEAT. A Reitoria pediu a indicação de um nome para compor o
Comitê Diretor do IEAT. Todas as unidades são convidadas a sugerir indicações e o
CEPE vota cinco nomes para compor o Comitê Diretor. A  Diretoria submeteu à
Congregação no nome Profa. Patricia Maria Kauark Leite, do Departamento de Filosofia.
Sondada com antecedência, a professora já havia aceitado a eventual indicação. Aberta a
discussão, o Prof. Rogério manifestou-se favoravelmente à indicação, que considerou
excelente. Sem mais ponderações, abriram-se a votação e a proposta foi aprovada. 7)
Projeto "Registro do Samba como Patrimônio Imaterial de BH" da Profa. Heloisa
Starling, do Departamento de História. Em votação, foi aprovado o projeto. 8) Projeto
de Pesquisa "As Relações Civis-militares no Brasil Contemporâneo: teoria e análise"
do Prof. Lucas Pereira Rezende, do Departamento de Ciência Política. Chefe do
Departamento interessado, o Prof. José Angelo Machado pediu a palavra. O Prof. Lucas
veio mediante permuta e tem se dedicado ao estudo das relações civis-militares, inclusive
ofertando uma disciplina com este tema. No âmbito departamental, o projeto foi aprovado
ad referendum pelo Prof. José Angelo. Em votação, o  projeto foi aprovado pela
Congregação. 9) Grupo de Pesquisa em Comunicação, Raça e Gênero (Coragem)
coordenado pelos professores Laura Guimarães Corrêa e Pablo Moreno Ferna des
Viana, do Departamento de Comunicação Social. O Prof. Pablo informou que o pr jeto
encontra-se em atividade, mas foi desativado por conta da perda do prazo de renov ção
do projeto e está sendo submetido para aprovação. Não houve objeção à aprovação.
Aberta a votação, o projeto foi aprovado. Informes: O representante discente Caíque
Belchior falou sobre a realização da feira dos vendedores ambulantes realizadà na
FAFICH. Eles estão se organizando para a criação de uma associação dos vendedores
ambulantes da UFMG. Estes vendedores cumprem um papel essencial na universidade e
convidou a todos a participarem da feira. Foi feito o convite sobre o debate dos candidatos
ao Senado na arena da Fafich a ser realizado no dia 21/09/2022. O Prof. Bruno infoánou
que a cantina deve ser aberta na próxima segunda-feira, dia 26/09/2022. A Profa. Mi iam
Hermeto, representante da Congregação no Conselho Universitário, informou que com
frequência os pregões não têm tido candidatos aptos a ocupar as cantinas da universidade.
Muitas empresas anteriormente atuantes na UFMG não estão conseguindo se regularizar
devido à sever descapitalização ocorrida durante a pandemia. A Profa. Juliana Filgueiras
pediu a palavra e informou sobre o falecimento do estudante I'd)lo l lenrique Almeida
Camargos. do curso de História, por suicídio. A Profa. Juliana, coordenador d o
Colegiado do Curso, ressaltou a importância de esforços redobrados na atenção n o
cuidado dedicado a nossos alunos. A Profa. Minam Hermeto reforçou a manifestação. O
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fato aconteceu dentro da UFMG, o que reforça ainda mais a necessidade de diálogo sobre
o assunto. A representante Janaina Ferreira lembrou a existência desde 2018, na Fafich,
do Núcleo de Acolhimento e Diálogo (NAD), órgão local da política institucional de
saúde mental da UFMG. O grupo tem trabalhado apoio à viabilização de uma política
eficaz, mas todos reconhecem que é um tema que desafia constantemente a instituição a
fazer melhor. Não é feita busca ativa, mas é um trabalho de acolhimento. Foi feito o
convite à participação de todos e à divulgação do Núcleo. O Prof. Bruno informa que os
esforços de construção institucional na matéria seguem em andamento. Em 2023 deverá
ser submetida à Congregação a criação de um órgão complementar que reúna e articule
os esforços locais em um Centro de Atenção à Saúde Mental, para melhor coordenação
das ações de saúde mental na unidade. Para além do NAD, há iniciativas de relevância na
Fafich, como o plantão psicológico e a clínica-escola do curso de Psicologia,
conduzidos sob a égide do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), sem prejuízo de o
projetos e iniciativas que venham a frutificar. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presi
agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, e eu, Jardel Maximiliano dos 5
Dias, Secretário-Geral em exercício, lavrei a presente ata, que depois de lida e apro
será assinada por todos os membros presentes. Belo Horizonte, 19 de setembro de 2
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