Ata da décima segunda reunião extraordinária da Congregação do Instituto de Ciências
Humanas e Letras (ICHL) da UNIFAL-MG, realizada no dia seis de abril de 2015, às
13h30min, na sala 208, no Pavilhão V do campus de Alfenas, MG. Estiveram presentes na
reunião os seguintes docentes do quadro permanente do Instituto: Paulo Denisar Vasconcelos
Fraga, Sandro Amadeu Cerveira, Romeu Adriano da Silva, Marcelo Rodrigues Conceição,
Cláudio Umpierre Carlan, Rosângela Rodrigues Borges, Daniela Aparecida Eufrásio, Lucas
Cid Gigante, Marcos Roberto de Faria, Lilian Abram dos Santos, Paulo César de Oliveira,
Mário Danieli Neto, Adriano Pereira Santos, Olavo Pereira Soares, a TAE Juliana de
Carvalho e os representantes discentes Ohiama Aires Antunes Bráulio e Willian Aparecido da
Silva. A reunião foi coordenada pelo Diretor do Instituto de Ciências Humanas e Letras, Prof.
Paulo Denisar Vasconcelos Fraga, sendo a Pauta da Reunião a seguinte: 1. Homologação
da(s) chapa(s) inscritas(s) à Direção do ICHL - Edital nº 002/2015; 2. Afastamento docente
para servir outro órgão ou entidade; 3. Seleções para professores substitutos; 4. Comunicações
e assuntos gerais. O prof. Paulo Denisar abriu a reunião dando posse aos membros que
passam a compor a Congregação do ICHL: Cláudio Umpierre Carlan, pela Coordenação do
Curso de História, e Marcos Roberto de Faria, pela representação de base do DCH. Após
foram abordados os pontos da pauta. 1. Homologação da(s) chapa(s) inscritas(s) à Direção
do ICHL - Edital nº 002/2015: O Prof. Paulo Denisar passa a palavra ao Presidente da
Comissão Eleitoral, Prof. Paulo César, e o mesmo informa que houve apenas uma chapa
inscrita, sendo esta composta pelos docentes Sandro Amadeu Cerveira - candidato à Direção e
Romeu Adriano da Silva - candidato à Vice-Direção. Informa, ainda, que não houve nenhum
recurso. O Prof. Paulo Denisar submete a homologação da chapa à aprovação. Aprovado por
todos. O Prof. Sandro Amadeu pede a palavra para comunicar que, mesmo não havendo
outras chapas inscritas, que sua chapa pretende fazer uma apresentação da proposta de gestão,
com data a ser definida. 2. Afastamento docente para servir outro órgão ou entidade: O
Prof. Paulo Denisar apresenta a solicitação de afastamento da Profa. Ana Cristina Gonçalves
de Abreu Souza para servir outro órgão ou entidade, informando que a mesma foi convidada
para prestar serviços junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia
e Inovação do Governo do Estado de São Paulo, que dirigiu ofício diretamente ao Magnífico
Reitor da UNIFAL-MG. Informa que tal solicitação é sem ônus de vencimentos para a
UNIFAL-MG, mas preservando os direitos do cargo, que o pedido feito é para até 31 de
dezembro de 2015, que o mesmo foi aprovado pela Assembleia do DCH condicionado à
contratação de professor substituto. O Prof. Paulo César pondera que deve haver uma
preocupação quanto ao número de docentes afastados para que o ensino de graduação não seja

prejudicado. E questiona se a prioridade dos afastamentos com substitutos não está prevista
para fins de pós-graduação. O Prof. Marcos Roberto de Faria afirma que é necessário pensar
num equilíbrio para os afastamentos e que a questão acadêmica deve ser prioridade. Nisto,
observa que se deve levar em conta o número de docentes afastados num mesmo curso, uma
vez que professores substitutos não podem assumir certos compromissos como os colegiados
e orientações de TCCs. O Prof. Olavo Pereira Soares solicita confirmação de que a questão
dos afastamentos esteja prevista no regimento do DCH e o Prof. Romeu, Chefe do DCH,
responde que sim e que há prioridades estabelecidas para os afastamentos quando a demanda
for maior do que o número de vagas disponíveis para substitutos, mas observa que este não é
o caso no presente momento. O Prof. Paulo Denisar lembra que em reunião anterior da
Congregação retirou de pauta processo de afastamento de um docente para pós-doutorado
para que o mesmo pudesse retornar ao DCH para avaliar a possiblidade de contar com
professor substituto. E que nesse meio tempo a Direção do ICHL com as chefias do DCH e do
DL reuniram-se com o Magnífico Reitor para se certificar de que haviam, de fato, vagas de
substitutos suficientes de modo a se poder dispensar os critérios regimentais do DCH, DL e
ICHL que, em caso de carência, priorizam substitutos para doutorandos frente a pósdoutorandos. O Prof. Sandro reconheceu a importância dos cuidados para com o ensino, mas
observou que os docentes devem ou podem atuar também em outras dimensões que são
igualmente legítimas e observou que o Reitor não apenas confirmou a existência de número
suficiente de substitutos hoje, como também observou a possibilidade de contemplar outros
casos que a lei prevê, como professores visitantes. A Profa. Rosângela Borges observa que no
caso do Curso de Letras a contratação de professores substitutos trouxe benefícios no ensino
de graduação, pois como a atividade básica de seus contratos é ensino, sem maior
envolvimento com pesquisa, extensão e administração, isso permite a oferta de disciplinas de
modo mais concentrado possibilitando, quando necessário, inclusive a abertura de novas
turmas. O Prof. Romeu Adriano observa que as ponderações feitas pelos colegas
relativamente ao ensino são corretas em sua preocupação de fundo, mas que frente às mesmas
não houve qualquer descuido do DCH. Informa que atualmente o DCH conta apenas com um
único professor substituto em exercício, e que três docentes com maior ligação ao Curso de
Pedagogia foram afastados por um ano e estão retornando às suas atividades no segundo
semestre de 2015. Acrescenta, ainda, que esta questão é mais ampla e que no caso de
afastamentos é melhor que seja com a contratação de professores substitutos do que com
docentes efetivos assumindo mais carga de trabalho para cobrir colegas afastados, como vinha
ocorrendo até agora na quase totalidade dos casos. O Prof. Paulo César questiona se a

solicitação foi aprovada pelo colegiado do Curso de Pedagogia e o Prof. Paulo Denisar
informa que a Chefia do DCH deu conhecimento à Coordenação do Curso sendo a mesma
posteriormente submetida à Assembleia do DCH e aprovada por unanimidade. O Prof. Paulo
César afirma que não se sente à vontade para votar, pois acha fundamental a aprovação do
Colegiado de Curso. A profa. Rosângela Borges argumenta que legalmente a aprovação de
afastamentos, por dizer respeito a uma questão de pessoal, não é objeto de competência dos
colegiados nem das coordenações de cursos. O Prof. Paulo Denisar diz não ser contrário a
qualquer consulta a nenhuma instância, mas reafirma o entendimento de que a decisão cabe à
Assembleia Departamental e à Congregação da Unidade Acadêmica. E relembra que na
discussão havida na universidade, quando o ICHL recém havia se formado, que a
Administração propôs que todo o afastamento, inclusive para eventos, deveria ter anuência
também das coordenações de cursos, contra o que se contrapôs em reunião dos diretores com
a Reitoria, pois afora a questão da competência, se se considerar que docentes do ICHL
ministram aulas para todas as Unidades no Campus Alfenas, os mesmos seriam penalizados
por seus pedidos de afastamentos terem que depender de coordenações localizadas em outras
Unidades Acadêmicas, o que tornaria o processo demorado e problemático. E mais, que nem
todos os docentes ingressaram na universidade por vagas Reuni vinculadas diretamente ao
projeto de implantação de um determinado curso. O Prof. Carlan toma a palavra e afirma que
o atual processo, já de anos defendido pelo ICHL, é o melhor instituido até então e que o
mesmo deve continuar. Após a discussão, o Prof. Paulo Denisar submete à aprovação a
solicitação da Profa. Ana Cristina. A solicitação é aprovada com 12 (doze) votos a favor e 02
(duas) abstenções. 3. Seleções para professores substitutos: O Prof. Paulo Denisar passa a
palavra ao Prof. Romeu Adriano, Chefe do DCH, para a apresentação dos perfis. O Prof.
Romeu apresenta o perfil do professor substituto para cobrir o afastamento da Profa. Ana
Cristina Gonçalves de Abreu Souza. Disciplinas: Psicologia da Educação; Gestão Escolar;
Psicologia da Educação (EAD); Gestão Escolar (EAD); Prática de Ensino e Orientação de
Estágio I (Curso de Pedagogia); Fundamentos da Educação Inclusiva. Escolaridade/Titulação:
Graduação em Pedagogia; Mestrado e/ou Doutorado em Educação. Sugestão de Banca: Profa.
Ana Cristina (Presidenta), Profa. Cláudia Gomes (Titular), Profa. Vanessa Girotto (Titular) e
Prof. Romeu Adriano (Suplente). Segue aprovado por todos. O Prof. Romeu Adriano
apresenta o perfil do professor substituto para cobrir o afastamento do Prof. Thiago Sá.
Disciplinas:

Sociologia;

Pensamento

Social

Brasileiro:

Perspectivas

Sociológicas;

Pensamento Social Brasileiro: Perspectivas Antropólogicas; Ciência e Sociedade; Ciências
Sociais. Escolaridade/Titulação: Graduação em Ciências Sociais e Mestrado ou Doutorado

cursado em programas de Pós-Graduação da Área de Avaliação em Sociologia ou Ciência
Política ou Antropologia ou História da Grande Área de Ciências Humanas, ou da Área de
Avaliação em Economia da Grande Área de Ciências Sociais Aplicadas, conforme
classificação da CAPES. Sugestão da Banca: Prof. Thiago Sá (Presidente), Prof. Adriano
Santos (Titular), Prof. Gleyton Carlos (Titular), Prof. Marcelo Conceição (Suplente). Informa
que o DCH propõe que ambos os Processos Seletivos sejam realizados em duas fases sendo, a
primeira, a prova didática e, a segunda, a de títulos. Informa, ainda, a proposição de que os
editais fiquem abertos por um período de 15 (quinze) dias e caso não haja inscrições
confirmadas, que os prazos sejam prorrogados por igual período. Segue aprovado por todos.
4. Comunicações e assuntos gerais: O Prof. Cláudio Carlan informa que o Prof. João
Francisco de Abreu, presidente do Conselho Curador da FAPEMIG, aprovou o Projeto de
Internacionalização da Câmara de Ciências Humanas, Sociais e Educação - CNE, que visa
reconhecer a contribuição científica e tecnológica das Ciências Humanas e Sociais, Letras,
Linguística, Música e Artes para a inovação no contexto do desenvolvimento econômico e
social de Minas Gerais, por meio de financiamento do intercâmbio discente dos cursos de
graduação e pós-graduação das Instituições de Ensino Superior - IES - mineiras nas melhores
universidades internacionais. Sem mais a tratar, o Prof. Paulo Denisar agradeceu a presença
de todos e deu por encerrada a reunião, e eu Juliana de Carvalho, fiquei encarregada de lavrar
a presente ata, que assino abaixo junto aos demais presentes.
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