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Aos dezessete dias do mês de outubro de 2022, segunda-feira, às 14:00 (quatorze horas),
na Sala da Congregação, mediante convocação prévia individual, realizou-se a 571'
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; Eduardo Viana Vargas, Subchefe do  Departamento de  Antropologia e
Arqueologia; Manoel Leonardo Wanderley Duarte Santos, Subchefe do Departamento de
Ciência Política; Camilo de Oliveira Aggio, Subchefe do Departamento de Comunicação
Social; André Joffi ly Abath, Chefe do Departamento de Filosofia; Priscila Carlos
Brandão, Subchefe do Departamento de História; André Luiz Freitas Dias, Chefe do
Departamento de Psicologia; Renarde Freire Nobre, Subchefe do Departamento de
Sociologia; Sabrina Deise Finamori, Subcoordenadora do Curso de Antropologia; Raquel
de Oliveira Santos Teixeira, Subcoordenadora do Curso de Ciências Socioambientais;
Daniel Melo Ribeiro, Coordenador do Curso de Comunicação Social; Rogério Antônio
Lopes, Coordenador do Curso de Filosofia; Juliana Miranda Filgueiras, Coordenadora do
Curso de História; Sônia Caldas Pessoa, Coordenadora do Curso de Jornalismo; Érika
Lourenço, Coordenadora do Curso de Psicologia; Pablo Moreno Fernandes Viana,
Coordenador do Curso de Publicidade e  Propaganda; Vanessa Veiga de Oliveira,
Coordenadora do Curso de Relações Públicas; Leandro Oliveira, Coordenador do
Programa d e  Pós-Graduação e m  Antropologia; Marcus Ab í l i o  Gomes Pereira,
Subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política; Daniel Reis Silva,
Subcoordenador do Programa de 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; júlia
Beatriz Lopes Silva, Subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia —
Cognição e  Comportamento; N i n a  Gabriela Moreira Braga Rosas d e  Castro,
coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia; Ana Paula Sampaio
Caldeira, Representante Docente; Ludmila Mendonça Lopes Ribeiro; Rogério Duarte do
Pateo, Representante Docente; Vivianne Santos Brito, Representante dos Servidores
Técnico-Administrativos (Suplente); Vi lma Carvalho de Souza, Representante dos
Servidores Técnico-Administrativos. Ausências justificadas: Yu r i j  Castelfranchi,
subcoordenador do Curso de Ciências Sociais; Ausências não justificadas: Eduardo
Meira Zauli, Coordenador do Ciclo Introdutório às Ciências Humanas; Eduardo Moreira
da Silva, Coordenador do Curso de Gestão Pública; Walter Romero Menon Júnior,
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia; Franciane Ester de Souza,
Representante dos  Servidores Técnico-Administrativos; K e l l y  Cristina Paranhos,
Representante dos Servidores Técnico-Administrativos; Henrique Buldrini Barreto,
Representante Discente; Mariana Oliveira Castro Penna, Representante Discente; Cecília
Araújo Freitas, Representante Discente; Joana Brito e Silva, Representante Discente;
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Lucas Toledo Ferraz, Representante Discente; Gabriela Magalhães Silva, Representante
Discente e Ousmane Sané, Representante Discente. Constatado o quorum qualificado de
30 (trinta) 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 da Congregação. Atas das
567", 568, 569" e 570a sessões da Congregação. A seguir, o Sr. Presidente informou aos
presentes que as atas das 566, 567", 568, 569" e 570a sessões não puderam ser revisadas
em tempo hábil e. portanto, foram retiradas da pauta. Comunicações: a) Relato das
ações do Comitê Local de Enfrentamento à COVID-19 na F A R M  A Profa. Thais
Porlan de Oliveira, vice-presidente da Congregação e presidente do Comitê Local, com a
palavra, informou que não há nada de novo a relatar, uma vez que a situação da pandemia,
na UFIVIG, está sob controle. É possível que a emergência de saúde seja renomeada, pela
OMS, de pandemia para endemia ainda em 2022, segundo expectativas dos especialistas.
b) Relatório de Prestação de Contas do  Projeto PALEG "Laboratório de
Experimentações Sonoras (LES/FAFICH/UFMG)", coordenado pela Profa. Sônia
Caldas Pessoa. A Profa. Sônia Caldas Pessoa, com a palavra, proferiu breve apresentação
do histórico do Laboratório, que já está funcionando, após melhorias realizadas, tais como
a montagem de salas de aula, o que exauriu todos Os recursos que haviam sido levantados.
Há a previsão de captação de novos recursos que garantam a continuidade do trabalho.
Ao final, a Profa. Sônia convidou a todos os membros que porventura trabalhem com a
criação de podeasts em seus respectivos projetos, para que conheçam o  LES. c)
Comunicação do CA de Ciências Socioambientais — CASa, sobre fato ocorrido nas
imediações do Centro Acadêmico. O Sr. Presidente informou aos presentes que a
Diretoria foi informada pela atual gestão do CASa sobre pichações de caráter antissernita
direcionadas a uma discente judia. O Centro Acadêmico emitiu nota de repúdio, lida pelo
Sr. Presidente aos presentes. e que segue reproduzida a seguir: "A atual gestão do Centro
Acadêmico de Ciências Socioambientais (CASa) vem a público expressar seu repúdio e
indignação frente a um episódio recente de antissemitismo direcionado a uma colega de
curso. Essa colega, que é judia, desenhou uma bandeira de Israel ao lado da bandeira da
Palestina na parede de entrada do CASa, e escreveu a letra de uma canção pacifista,
símbolo da fraternidade entre palestinos, judeus e entre todos os povos da região que se
convencionou chamar de 'Oriente Médio'. Entretanto, a bandeira de Israel foi atravessada
por um discurso de ódio contra judeus: 'nazi enrustidx', e 'sabemos quem foi'. Além
disso, foi pichado 'branco de turbante', em clara referência à colega autora do desenho,
que faz uso do lticher (ou 'mitpachat a rosh1), a cobertura de cabeça tradicional judaica.
Importa destacar que esse episódio se soma a outros atos ofensivos já direcionados a essa
mesma colega judia. Sendo assim, o CASa se coloca em sua defesa e reafirma seu
compromisso com todes alunes de nosso curso. A diretoria da FAFICH/UFMG já foi
notificada e seguiremos juntes para que atos como esse não voltem a acontecer. Não há
espaço para qualquer ataque a  minorias em nosso centro acadêmico, em nossa
universidade pública e, muito menos, na sociedade democrática e socioambientalmente
justa que lutamos para construir. Gestão CASa Resiste! 22 de setembro de 2022". Após
a leitura da nota, o Sr. Presidente informou aos presentes que os representantes do CASa
solicitaram que a Diretoria não tomasse outra providência para além da leitura da nota de
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repúdio. Informou que é possível e legítimo, no entanto, que a Congregação se decida por
tornar outras providências. A  Profa. Priscila Carlos Brandão sugeriu que o caso seja
encaminhado como notícia-crime ao Ministério Público. A Profa. Ludmila Mendonça
Lopes Ribeiro manifestou concordância com a sugestão da Profa. Priscila, no intuito de
salientar que este tipo de comportamento, dentro da Unidade, é intolerável. A  Profa.
Priscila ponderou que apenas fazer com que a nota de repúdio conste na ata desta sessão
não inibe os autores de repetirem o ato lamentável, de sorte que formalizar a denúncia-
crime ao MP eleva a questão a outro patamar de modo que não seja necessário, em breve,
a leitura de nova nota de repúdio. O Sr. Presidente relatou aos presentes que quando o
caso foi trazido ao conhecimento da Diretoria, já não havia a possibilidade de que as
imagens do circuito interno de TV fossem recuperadas. Ao final da discussão, foi decidido
que haverá a nomeação de comissão de sindicância para apurar os fatos e, eventualmente,
encaminhar relatório ao Ministério Público na forma de notícia-crime. O  Centro
Acadêmico será informado da decisão. ORDEM D O  DIA:  I )  Homologação das
decisões da Diretoria, aprovadas ad-reférendum da Congregação: Progressões
Funcionais: Associado I I  para Associado Hl :  Nísio Antônio Teixeira Ferreira, do
Departamento de Comunicação Social; André Guimarães Brasil, do Departamento de
Comunicação Social; Graziela Valadares Gomes de Mello Vianna, do Departamento de
Comunicação Social; Jerônimo Oliveira Muniz, d o  Departamento de  Sociologia.
Associado I I I  para Associado IV: Carlos Magno Camargos Mendonça, do Departamento
de Comunicação Social; Corinne Davis Rodrigues, do Departamento de Sociologia;
Rogério Antônio Lopes, do Departamento de Filosofia; Ely Bergo de Carvalho, do
Departamento de História. Proposta de criação do grupo de pesquisa "Laboratório de
Etnologia e do Filme Etnográfico", coordenado pelo Prof. Ruben Caixeta de Queiroz,
do Departamento de Antropologia e Arqueologia; Composição da equipe do projeto
"Itinerários Virtuais da  Independência", coordenado pela Profa. Heloisa Maria
Murgel Starling, do Departamento de História; Proposta de credenciamento, junto ao
CNPq, do "Grupo de Estudos do Simbólico e Técnico da Olaria -  GESTO",
coordenado pelas Profas. L l l ian  Panachuk de  Sá  e  Mariana Petry Cabral, d o
Departamento de Antropologia e Arqueologia; Recredenciamento, junto ao CNPq do
"Insurgente: Grupo de Pesquisa em Comunicação, Redes Textuais e Relações de
Poder/Saber", coordenado pelo Prof. Carlos Alberto Carvalho, do Departamento de
Comunicação Social; Projeto de Pesquisa "Crenças e desinformação no contexto das
eleições presidenciais no Brasil em 2022", coordenado pelo Prof. Daniel Melo Ribeiro,
do Departamento de Comunicação Social; Projeto de Pesquisa "Acolhimento e
diagnóstico inicial em psicologia da saúde", coordenado pelo Prof. André de Carvalho
Bandeira Mendes, do Serviço de Psicologia Aplicada; Parecer final do processo de
promoção à classe de Associado da Profa. Maria Luísa Magalhães Nogueira, do
Departamento de Psicologia; Projeto "EnRedo: Rede e Laboratório Integrados de
Consultoria e Tutoria de Projetos de Dramaturgia e Narrativa em Ficção Seriada",
coordenado pela Profa. Magda dos Santos Ribeiro, do Departamento de Antropologia e
Arqueologia; Projeto "A perspectiva construtivista sobre raciocínio quantitativo e
aprendizagem d a  aritmética", coordenado pelo Prof. V i t o r  Geraldi Haase, d o
Departamento de Psicologia; Projeto "Economias da castanha: valor e renda no
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mercado do Baru no semiárido mineiro", coordenado pela Profa. Magda dos Santos
Ribeiro, do Departamento de Antropologia e Arqueologia; Projeto "Neoextrativismo e
comunidades tradicionais: licenciamento ambiental e participação social no Médio
Espinhaço-MG", coordenado pela Profa. Andréa Zhouri, do  Departamento de
Antropologia e Arqueologia; Projeto "Entre algoritmos e big data: o comportamento
político nas plataformas digitais", coordenado pelo Prof. Marcus Abílio Gomes Pereira,
do Departamento de Ciência Política. 2) Pedido de remoção do Prof. Rubens Alves da
Silva, do Departamento de Teoria e Gestão da informação, da ECI, para o
Departamento de Antropologia e Arqueologia. O Sr. Presidente passou a palavra ao
Prof Eduardo Viana Vargas, subchefe do DAA, para que as motivações do pedido fossem
informadas ao plenário. O  Prof. Eduardo então esclareceu aos presentes que o
departamento foi contemplado com duas vagas pela CPPD e que, em discussão ocorrida
entre o corpo docente que definiria a destinação de tais vagas, notou-se a carência
histórica de diversidade étnica no corpo docente do departamento. Nesse ínterim, surgiu
a possibilidade da permuta, pois o Prof. Rubens tem todos os títulos e méritos necessários,
e ajudaria a reduzir a carência do departamento ao mesmo tempo em que supriria uma
das vagas recebidas. A  possibilidade foi discutida em assembleia departamental e
deliberou-se que urna das vagas fosse destinada à ECI, em contrapartida pela remoção do
Prof. Rubens para a [MICH. É necessário que ambas as congregações deliberem sobre
a matéria, motivo pelo qual o tema foi pautado na presente reunião. A seguir o Sr.
Presidente cumprimentou o departamento pela iniciativa e, posta em votação, a proposta
foi aprovada por unanimidade, sem objeções. 3) Indicação dos nomes para composição
do grupo de trabalho sobre reestruturação de secretarias de departamentos e
colegiados na FAFICHI. Introduzindo o assunto, o Sr. Presidente informou aos presentes
que esta é uma retomada da discussão iniciada na reunião realizada no último mês de
setembro, lembrando que se trata de urna pauta de longa maturação. Uma vez que a atual
gestão tem apenas mais um ano de mandato, é necessário que o terreno seja preparado e
que ideias e eventuais propostas sejam amadurecidas para apreciação pela próxima
Diretoria. A Reitoria tem sinalizado que há crescente dificuldades relacionadas aos vários
setores com lotação de apenas um único servidor — tanto mais que é comum o
desenvolvimento de atividades análogas em outros setores da mesma unidade. Caso se
opte pea constituição de grupo de trabalho, a Diretoria emitirá portaria com os nomes
indicados, de modo que os estudos acerca da matéria possam ser iniciados, municiando
assim a próxima gestão para ulteriores encaminhamentos. Após breve discussão, foram
indicados os nomes das docentes Nina Gabriela Moreira Braga Rosas de Castro e Juliana
Miranda Filgueiras e das técnico-administrativas Elisângela Jory Camargo, Marina
Marques Tavares e Viv lanne Santos Brito. A Profa. Thais Porlan de Oliveira lembrou aos
presentes que na última sessão foi sugerido que houvesse, no grupo de trabalho,
representação da Área de Psicologia do Trabalho, que se encontra, no momento,
desfalcada no Departamento de Psicologia. Os presentes aventaram então o nome da
Profa. Carolyne Barros. O Sr. Presidente considerou que a composição ideal para o GT
seja, de fato, de 3 membros do corpo docente e 3 do corpo técnico-administrativo, e que
a ausência de representação discente nesse caso não irnpactará negativamente os
trabalhos. Sem objeções, os nomes sugeridos foram aprovados. A  Diretoria ficou
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encarregada de identificar um terceiro nome do corpo docente da casa e, havendo a
concordância por parte dos indicados, a emitir portaria nomeando o GT. 4) Indicação dos
nomes para composição do grupo de trabalho sobre acessibilidade na FAFICH. O
Sr. Presidente, ao introduzir a matéria, ponderou acerca das atividades do GT, que deverá
pensar em sinalizações acerca de obras, com soluções criativas e funcionais sobre
instrumentos variados de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência física, seja
ela visual, auditiva ou motora. É necessário também que o grupo conte com a participação
de discentes que sejam portadores de deficiência. A previsão do tempo de trabalho do
grupo é de cerca de 30 dias, prazo que poderá ser prorrogado, caso necessário. Quanto à
composição, foi informado aos presentes que o servidor Herivelton de Oliveira Ferraz se
voluntariou para os trabalhos. Durante a discussão, a bibliotecária Vilma Carvalho de
Souza também se disponibilizou a integrar o grupo, uma vez que possui experiência com
o atendimento de pessoas com deficiência na Biblioteca. A Profa. Sônia Caldas Pessoa
relatou aos presentes que já integra comissão análoga e que, após o término de seu
mandato à frente do Colegiado do Curso de Jornalismo, também poderia se voluntariar
para o GT em tela. A Profa. Érika Lourenço. atual coordenadora do Curso de Psicologia
também manifestou interesse em colaborar. O Sr. Presidente ponderou que o grupo
poderá ser composto por cinco ou seis pessoas, sendo importante que haja a participação
de representantes entre os docentes, discentes e servidores técnico-administrativos, mas
que sua composição final seja enxuta. Eventualmente o próprio GT poderá ouvir número
maior de pessoas. Após breve discussão foi decidido que a Diretoria consultará o
Diretório Acadêmico da FAFICH sobre a indicação de nomes do corpo discente e, em
momento oportuno, a lista dos integrantes será trazida novamente ao plenário para
deliberação final. 5) Projeto de extensão "Treinamento em Programas de Preparação
para a  Aposentadoria", coordenado pela Profa. Sílvia Miranda Amorim, do
Departamento de Psicologia. Após breve introdução acerca do projeto, o plenário, sem
ressalvas ou objeções, deliberou por sua aprovação. 6) Projeto "Getting Back in Touch:
Emotional Pathways to a Post-Pandemic World (Entrando em Contato Novamente:
Caminhos Emocionais para um Mundo Pós-Pandêmico)", coordenado pelo
pesquisador de pós-doutorado Felipe Nogueira de Carvalho, vinculado ao Programa
de Pós-Graduação em Filosofia. O Sr. Presidente passou a palavra ao Prof. André Jofilly
Abath, chefe do Departamento de Filosofia, que apresentou brevemente o trabalho,
ressaltando que o mesmo foi concebido em parceria com o Departamento de Psicológia.
A seguir, o projeto foi posto em votação e, sem objeções, foi aprovado 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. Belo Horizonte,
17 de outubro de 2022.
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