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Aos vinte e um dias do mês de novembro de 2022, segunda-feira, às 14:00 (quatorze
horas), na Sala da Congregação, mediante convocação prévia individual, realizou-se a
572 reunião da Egrégia Congregação da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da
UFMG, sob a presidência da Profa. Thais Porlan de Oliveira, Vice-Diretora da Faculdade,
com a presença dos seguintes membros: José Ângelo Machado, Chefe do Departamento
de Ciência Política; Camila Maciel Campolina Alves Mantovani, Chefe do Departamento
de Comunicação Social; Magno Moraes Mello, Chefe do Departamento de História;
Dimitri Fazito de Almeida Rezende, Chefe do Departamento de Sociologia; Mariana
Petry Cabral, Coordenadora do Curso de Antropologia; Raquel de Oliveira Santos
Teixeira, Subcoordenadora do Curso de Ciências Socioambientais; Daniel Melo Ribeiro,
Coordenador d o  Curso d e  Comunicação Social; Juliana Miranda Filgueiras,
Coordenadora do Curso de História; Sônia Caldas Pessoa, Coordenadora do Curso de
Jornalismo; Érica Lourenço, Coordenadora do Curso de Psicologia; Magna Maria Inácio,
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política; Paula Guimarães
Simões, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social; Verlaine
Freitas, Subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia; Marian d e
Moraes Silveira, Subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação em História; Lisa dra
Espíndula Moreira, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicol gia;
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; Ludmila Mendonça Lopes
Ribeiro; Rogério Duarte do Pateo, Representante Docente; Caroline Serapião Ferreira,
Representante dos Servidores Técnico-Administrativos (suplente); Kel ly Cristina
Paranhos, Representante dos Servidores Técnico-Administrativos e Vilma Carvalho de
Souza, Representante dos Servidores Técnico-Administrativos. Ausências justificadas:
Luís Cláudio Pereira Symanski, Chefe do Departamento de Antropologia e Arqueologia;
André Joffily Abath, Chefe do Departamento de Filosofia; André Luiz Freitas Dias, Chefe
do Departamento de Psicologia; Rogério Antônio Lopes, Coordenador do Curs9 de
Filosofia; Pablo Moreno Fernandes Viana, Coordenador do Curso de Publicida e e
Propaganda; Vanessa Veiga de Oliveira, Coordenadora do Curso de Relações Públicas;
Ana Paula Sampaio Caldeira, Representante Docente e Janaína Mara Soares Ferreira,
Representante dos Servidores Técnico-Administrativos. Ausências não justifica
Eduardo Meira Zauli, Coordenador do Ciclo Introdutório às Ciências Humanas; Criscas:i.lano
dos Santos Rodrigues, Coordenador do Curso de Ciências Sociais; Ana Paula Ka ruz,
Coordenadora do Curso de Gestão Pública; Leandro Oliveira, Coordenador do Programa
de Pós-Graduação em Antropologia; Henrique Buldrini Barreto, Representante Discente;
Mariana Oliveira Castro Penna, Representante Discente; Cecília Araújo Freitas,
Representante Discente; Joana Brito e Silva, Representante Discente; Lucas Toledo
Ferraz, Representante Discente; Gabriela Magalhães Silva, Representante Discente e
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Ousmane Sané, Representante Discente. Constatado o quorum regulamentar de 23 (vinte
e três) presenças, a  sessão foi  instalada pela senhora presidente em exercício.
EXPEDIENTE: Dando início à sessão, a Profa. Thais Porlan de Oliveira, presidente em
exercício da Congregação, informou aos presentes que o diretor da casa, Prof. Bruno
Wanderley Pinheiro Reis encontra-se em período de férias regulamentares e, por isso, a
presente sessão seria por ela presidida. Atas das 566', 567', 568a, 56911, 570a e .571.'
sessões da Congregação. A  seguir, o  Sra. Presidente em Exercício informou aos
presentes que as atas das 567", 568", 569a e 570" sessões não puderam ser revisadas em
tempo hábil e, portanto, foram retiradas da pauta. A ata da 566" sessão foi apreciada pelos
presentes e, sem modificações, aprovada por unanimidade. Comunicações: a) Relato
das ações do Comitê Local de Enfrentamento à CODIV-19 na FAFICH. A Sra.
Presidente em Exercício informou aos presentes que, ao final da última semana, foi
publicado, pelo Comitê permanente de enfrentamento do novo coronavírus,ratualizações
das recomendações acerca do atual cenário da pandemia. O plano de retorno às atividades
presenciais não sofreu alterações, portanto não há qualquer previsão de retomad d o
ensino remoto, que ocorreu em caráter emergencial nos anos de 2020 e 2021 A s
atualizações nos protocolos de ações foram motivadas pelo surgimento de nova vari nte
do vírus e preveem a  recomendação do retorno do uso de máscaras na U  MG
principalmente para indivíduos com fatores de risco para complicações da covi -19,
pessoas com sintomas gripais, pessoas que tenham tido contato próximo com --aso
suspeito e/ou confirmado da doença, locais fechados ou com ventilação inadequada e/ou
com aglomeração. Salienta-se que o  isolamento com afastamento das ativ idades
presenciais só deve ocorrer para as pessoas que testaram positivamente para a sorologia
do vírus ou apresentam sintomas, mas ainda não puderam ser testadas. Caso algum/a
professor/a tenha o diagnóstico confirmado, é necessário o afastamento presencial, p rém
sem haver a possibilidade de ensino remoto para o período. Em tais situações, cabe o oin
senso de que, eventualmente, atividades assíncronas podem ser planejadas pará as
respectivas turmas. b) Outros assuntos. Foi informado que ainda na última semana a
reitoria emitiu ofício circular que trata do funcionamento da UFMG nos dias de jogos da
Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo de 2022. Em função do calendário
definido para o semestre de 2022/02, que finaliza em 23/12, o documento discrimina os
horários de suspensão e retomada das atividades, considerando que os jogos com horários
mais avançados ocorrerão às 16:00 (horário de Brasília), cabe salientar que o expediente
noturno está mantido e o funcionamento das atividades e aulas ocorrerá normalmente. Os
presentes sugeriram que a informação seja amplamente circulada entre os funcionários da
Unidade, de modo a evitar que boatos sobre o não funcionamento do prédio sejam
espalhados. A Profa. Thais Porlan exortou as chefias a reforçarem a informação em seus
respectivos setores e, por fim, informou que o teor da circular está divulgado na pá ina
inicial do ,s'üe da UFMG. A Bibliotecária Vilma Carvalho de Souza, representante dos
servidores técnico-administrativos, solicitou aos docentes que coordenam projetos de
pesquisa para que os livros, eventualmente adquiridos com recursos de pesquisa sejam
entregues à  Biblioteca antes do final de dezembro, para os mesmos possam ser
patrimoniados. urna vez que após tal período a Biblioteca estará fechada para o inventário
patrimonial anual. Por fim, a  Profa. Thais Porlan informou aos presentes sob -e o
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cronograma para a realização das colações de grau dos cursos de graduação da FM' CH
no segundo semestre de 2022 que, a exemplo de como ocorreram no primeiro semestre,
ocorrerão em quatro sessões. As  datas informadas, em conformidade ao calendário
acadêmico da UFMG que prevê que tais atos deverão ocorrer a partir de 15 de janeiro de
2023, foram: Sessão 1. Psicologia. em 26/01/2023; Sessão 2. Antropologia, Ciências
Sociais, Ciências Socioambientais e  Gestão Pública, em 31/01/2023: Sessão 3 .
Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas, em
07/02/2023: e Sessão 4. Filosofia e História em 09/02/2023. O R D E M  DO DIA: I )
Homologação das decisões da Diretoria, aprovadas ad-referendum da Congregação:
Progressão funcional: Adjunto H  para Adjunto H l :  Marjorie Correa Marona, do
Departamento de Ciência Política. Projeto "Avaliação da Ansiedade na Infância:
Estudos Psicométricos para Desenvolvimento de um Instrumento", coordenado pela
Profa. Karina da Silva Oliveira e Thaís Bertin Brandão, do Departamento de Psicologia.
Projeto de Pesquisa "ADOLESCENTES NA PANDEMIA: O que dizem no retorno
à escola?", coordenado pela Profa. Nádia Laguárdia de Lima, do Departamento de
Psicologia. Projeto de Pesquisa "Escrever no corpo as marcas do impossívél: o
cutting em adolescentes na cultura digital", coordenado pela Profa. Nádia Laguárdia
de Lima, do Departamento de Psicologia. Proposta de criação do Laboratório de
Ensino em História, sob coordenação da Profa. Ana Paula Sampaio Caldeira, do
Departamento de História. Ação de Extensão "Fórum Doc", coordenada pelo Prof.
Rogério Duarte do Pateo, do Departamento de Antropologia e Arqueologia. 2) Proposta
de Regimento para o NAPq-FAFICH. A Sra. Presidente em Exercício, com anuência
do plenário, convidou a Profa. Geane Alzamora. coordenadora do NAPq-FAFICII a se
juntar à reunião para proferir breve explicação da matéria em tela. A profa. Geane fez um
breve histórico de sua gestão do NAPq-FAFICH e destacou as peculiaridades do núcleo.
A proposta do regimento vem no sentido de institucionalizar os fluxos dos trabalhos de
pesquisa na Unidade, fortalecer o papel do NAPq como órgão assessor da Diretoria e
maximizar os diálogos interdepartamentais que possibilitem o fomento e a visibilidade
das atividades de pesquisa na FAFICI 1. Tal interdepartamentalidade deverá ser alcançada
com o rodízio, entre os Departamentos da casa, na coordenação e sub coordenação do
NAPq. A Profa. Mariana Petry Cabral, relatora da matéria, com a palavra, parabenizou a
iniciativa de estruturação do regimento do NAPq e, a seguir, descreveu breveme te o
histórico da questão, finalizando com a leitura do mérito do parecer, sendo favorá el à
aprovação da proposta de regimento. A seguir, a Profa. Geane Alzamora se retiroj da
sessão para que a questão pudesse ser debatida e votada. Sem que houvesse discuss o, e
já em regime de votação, os presentes deliberaram pela aprovação do parecer, com 22
votos favoráveis e uma abstenção, da Profa. Marina Petry Cabral. relatora. 3) Proposta
de resolução do Colegiado de Publicidade e Propaganda, que dispõe sobre o número
mínimo de vagas am AACs optativas. Uma vez que o Prof. Pablo Fernandes Viana,
Coordenador do Curso de Publicidade e Propaganda, justificou ausência à prestente
sessão, por motivos de saúde, a matéria foi retirada da pauta pela Sra. Presidente em
Exercício, com a anuência dos presentes. A questão deverá ser pautada para a próxima
reunião. 4) Proposta de resolução para a instituição de normas para as colações de
grau oficiais da FAFICIL A Sra. Presidente em Exercício apresentou breve hist'rico
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sobre a matéria, destacando que logo no início da gestão atual, havia o desejo de que as
colações de grau fossem realizadas dentro do calendário acadêmico, em ato oficial e
(mico, inclusivo a todos os formandos, com cerimônias formais e, ao mesmo tempo,
simples. Assim, surgiu a ideia de que fossem realizadas quatro sessões de colação de grau,
com os cursos divididos por afinidade de suas respectivas áreas e quantidade de alunos
por curso. Com o retorno das atividades presenciais, tal ideia foi testada no último
semestre (2022/01) e, uma vez que os resultados foram satisfatórios, o aprendizado obtido
foi sintetizado na presente proposta de resolução, de modo a normatizar e nortear o rito
da realização das cerimônias de colação de grau dos cursos de graduação da FAFICH.
Durante a discussão, um destaque foi feito em relação à redação pela Profa. Mariana Petry
Cabral, coordenadora do curso de graduação em Antropologia, no que tange a indic,3ção
de paraninfos, uma vez que o texto, poderia gerar a interpretação de que as indicações de
paraninfos por todos os cursos seriam obrigatórias. Assim, foi sugerido que a redação seja
alterada de modo a indicar que Os formandos de cada curso poderão indicar um paraninfo
e um orador, sem obrigatoriedade. A seguir, em regime de votação, os presentes
deliberaram, por unanimidade, pela aprovação da resolução, que deverá ser amplamente
divulgada entre os colegiados e  discentes. 5 )  Acordo de cooperação para o
desenvolvimento de uma rede de pesquisa denominada "PRAXIS", coordenado pelo
Prof. Paulo Eduardo Alves Evangelista, do Departamento de Psicologia. A Sra.
Presidente em Exercício informou aos presentes que o parecer não foi tempestivamente
encaminhado à Secretaria Geral, de modo que não é possível que a pauta seja debatida na
presente sessão. Assim, a matéria foi retirada da pauta e deverá ser abordada na reunião
prevista para o mês de dezembro. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente em
Exercício 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, 21 de novembro •4,,e 2022.
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