Ata da décima terceira reunião extraordinária da Congregação do Instituto de Ciências
Humanas e Letras (ICHL) da UNIFAL-MG, realizada no dia cinco de maio de 2015, às
14h00min, 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, Romeu Adriano da Silva, Claudio Umpierre Carlan, Leonardo Turchi Pacheco, Lilian
Abram dos Santos, Mário Danieli Neto, Adriano Pereira Santos, Fabiana de Oliveira, a TAE
Juliana de Carvalho e os representantes discentes Ohiama Aires Antunes Bráulio e Willian
Aparecido da Silva. O Prof. Paulo Denisar justifica a ausência do Presidente da Comissão
Eleitoral, Prof. Paulo César, que não compareceu à reunião devido a problemas de saúde
familiar. 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. Aprovação
de atas anteriores; 2. Homologação do resultado das eleições à Direção do ICHL - Edital nº
002/2015; 3. Bancas para Processos Seletivos; 4. Comunicações e assuntos gerais. Após abrir
a reunião, o Prof. Paulo Denisar informa que recebeu proposição do prof. Claudio Carlan para
que o ICHL discuta uma nota referente à violência sofrida pelos professores do Paraná no
último dia 29 de abril e sugere que o assunto seja incluído na pauta. A Congregação aprovou a
inclusão. Seguiram-se, então, os seguintes pontos de pauta. 1. Aprovação de atas anteriores:
O Prof. Paulo Denisar apresenta a ata da 24ª reunião ordinária da Congregação do ICHL.
Informa que fará uma consulta aos colegas no que trata o item 3, onde consta a indicação dos
perfis para contratação de professores substitutos para os docentes Célia Weigert, Geovânia
Lúcia dos Santos, Marcelo Menezes Salgado e Olavo Pereira Soares. Afirma que não consta
na ata a aprovação das bancas, mas no documento encaminhado pelo DCH, além da indicação
dos perfis consta também a composição das bancas. Pergunta aos colegas se se recordam da
leitura e aprovação das bancas naquela reunião da Congregação e menciona que caso não
tenham sido aprovadas serão, de qualquer modo, apresentadas no próximo ponto de pauta,
pois as mesmas sofreram alterações. O Prof. Romeu Adriano, Chefe do DCH, esclarece que a
Assembleia Departamental do DCH criou comissões para elaboração dos perfis e indicação
das bancas. Nessas comissões todos os docentes afastados participariam, mas as bancas
tiveram que ser alteradas por orientação da PROGEPE, que informou que professor afastado
não pode participar de bancas. A Profa. Lilian Abram afirma que se recorda da indicação das
bancas e que, além disso, circularam na reunião os documentos referentes aos processos. O
Prof. Paulo Denisar pergunta se se faz necessária correção na ata, uma vez que todas as
bancas serão agora alteradas e que nenhuma foi, ainda, encaminhada. Após breve discussão,
foi decidido que não serão feitas alterações na ata uma vez que, do ponto de vista do mérito,
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as bancas serão refeitas no próximo ponto de pauta. A ata segue aprovada por todos sem
alterações. O Prof. Paulo Denisar apresenta as atas da 10ª, 11ª e 12ª reuniões extraordinárias
da Congregação do ICHL para discussão e aprovação. As três atas são submetidas
individualmente e seguem aprovadas por todos. 2) Homologação do resultado das eleições à
Direção do ICHL - Edital nº 002/2015. O Prof. Paulo Denisar passa a palavra ao membro da
Comissão Eleitoral, Prof. Mário Danieli, que leu a ata de apuração do resultado das eleições
para a Direção do ICHL - Gestão 2015-2017, sendo: 35 votos de servidores, 165 votos de
discentes, 04 votos brancos de servidores, 06 votos brancos de discentes, 05 votos nulos de
servidores e 02 votos nulos de discentes. O discente Ohiama Aires pede a palavra e afirma
que considera um ponto negativo a pequena participação dos discentes nas eleições. O Prof.
Paulo Denisar submete à homologação o resultado das eleições para a Direção do ICHL Gestão 2015-2017. A ata da Comissão Eleitoral, com os registros e resultado do pleito, que
elege respectivamente os profs. Sandro Amadeu Cerveira e Romeu Adriano da Silva como
Diretor e Vice-Diretor do ICHL, segue aprovada por unanimidade. 3) Bancas para Processos
Seletivos. O Prof. Paulo Denisar apresenta a indicação da banca encaminhada pelo DCH para
o Processo Seletivo do Edital nº 041/2015: Profs. Olavo Pereira Soares (Presidente), Romeu
Adriano da Silva (Titular), Verlan Vale Gaspar Neto (Titular), Marcelo Rodrigues Conceição
(Suplente). O Prof. Romeu Adriano, Chefe do DCH, esclarece que nesta banca não haverá
nenhum psicólogo, pois além dos colegas da área afastados, a Profa. Claudia Gomes
considerou-se impedida por haver uma aluna sua de mestrado inscrita no Processo Seletivo. A
composição da banca segue aprovada por todos. O Prof. Paulo Denisar apresenta a indicação
da banca encaminhada pelo DCH para o Processo Seletivo do Edital nº 042/2015: Wesley
Silva (Presidente), Romeu Adriano da Silva (Titular), Paulo Romualdo Hernandes (Titular),
Daniela Aparecida Eufrásio (Suplente). A mesma segue aprovada por todos. O Prof. Paulo
Denisar apresenta a indicação da banca encaminhada pelo DCH para o Processo Seletivo do
Edital nº 052/2015: Luísa Dias Brito (Presidente), Plínio Rodrigues dos Santos Filho (Titular),
Vanessa Cristina Girotto (Titular), Gleyton Carlos da Silva Trindade (Suplente). A mesma
segue aprovada por todos. O Prof. Paulo Denisar apresenta a indicação da banca encaminhada
pelo DCH para Processo Seletivo de contratação de docente para substituir o Prof. Olavo
Pereira Soares, a ser confirmada por Termo de Confidencialidade após a finalização das
inscrições: Olavo Pereira Soares (Presidente), Juliana Miranda Filgueiras (Titular), Raphael
Nunes Nicoletti Sebrian (Titular), Marta Gouveia de Oliveira Rovai (Suplente). A banca
segue aprovada por todos. 4) Nota sobre violência contra docentes do Paraná. O Prof.
Claudio Carlan informa que os colegas da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e da
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Universidade de São Paulo (USP) já tiveram iniciativa de se manifestar em apoio aos
professores do Estado do Paraná e propõe que o ICHL aprove uma nota no mesmo sentido. O
Prof. Paulo Denisar informa que o Prof. Gleyton Trindade enviou uma proposta de nota de
repúdio e solidariedade. Após a leitura da mesma pela Profa. Fabiana de Oliveira, o Prof.
Paulo Denisar propõe a inclusão da palavra “luta” no texto e informa que, se aprovada, a nota
será encaminhada para publicação na página da UNIFAL-MG e pede ainda que seja dada
ampla divulgação para que a mensagem chegue até o movimento dos professores atingidos e
surta o seu efeito. A nota segue aprovada por todos com a inclusão sugerida. 5)
Comunicações e assuntos gerais. O discente Ohiama Aires informa que, depois do ocorrido
com o aluno do curso de História que se suicidou, procurou a PRACE para cobrar uma
posição da universidade em relação ao fato. E que posteriormente procurou a Reitoria e
conseguiu marcar uma reunião para tratar do assunto com o Reitor, a Pró-Reitora de
Graduação, a Pró-Reitora de Assuntos Comunitários e Estudantis e a servidora Maria José, e
que na reunião foi informado de que a PRACE e PROGRAD têm projetos para tentar
solucionar a questão, envolvendo: uma ação para construir um núcleo de integração entre os
coordenadores de cursos; um convênio com a Prefeitura e o Estado para consultas
psicológicas; uma proposta de contratar profissionais através de licitação como já acontece
com os assistentes sociais; usar o programa de saúde mental existente nos cursos de
Enfermagem e Medicina; fomentar o Projeto Acolhe (PRACE), o Programa de Qualidade de
Vida (PRACE) e o Projeto Roda de Conversa (Temático). A Profa. Fabiana de Oliveira
afirma que é necessária a contratação de psicólogos para tratar a questão e sublinha a
importância da realização de um seminário sobre o tema. Após breve discussão o Prof. Paulo
Denisar propõe que seja feita uma intervenção no CONSUNI para abordar o tema e, ser for
necessário, encaminhar formalmente como proposta de pauta. 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.
Prof. Paulo Denisar Vasconcelos Fraga:______________________________________
Prof. Romeu Adriano da Silva:______________________________________________
Prof. Claudio Umpierre Carlan: ______________________________________________
Prof. Leonardo Turchi Pacheco: ______________________________________________
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Profa. Lilian Abram dos Santos: ______________________________________________
Prof. Mário Danieli Neto: ___________________________________________________
Prof. Adriano Pereira Santos: ________________________________________________
Profa. Fabiana de Oliveira: ________________________________________________
TAE Juliana de Carvalho:__________________________________________________
Representantes discentes:
Ohiama Aires Antunes Bráulio:_____________________________________________
Willian Aparecido da Silva: _______________________________________________
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