Ata da primeira reunião Extraordinária da Congregação do Instituto de Ciências Humanas e Letras
(ICHL) da UNIFAL-MG, realizada no dia vinte e um de fevereiro de 2013, às 13:30 horas, na sala V
015, 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, Ítalo Oscar Riccardi León, Adaílson José Rui, Fernanda Aparecida Ribeiro, Lucas Cid
Gigante, André Luiz Sena Mariano, Celso Ferrarezi Junior, Ronaldo Auad Moreira, Adriano Pereira
Santos, Gleyton Carlos da Silva, Cristiane Fernanda Xavier e o Secretario do ICHL Bruno Fernando
de Oliveira. 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. Apreciação de
proposta de Mestrado Profissional (caráter de urgência); 2. Requerimento de remoção de docente. O
prof. Paulo Denisar abriu a reunião explicando a urgência dos temas, especialmente do primeiro
ponto, por prazo institucional estabelecido pela PRPPG para o dia 22 de fevereiro de 2013.
Seguiram-se os seguintes pontos de pauta: 1. Apreciação de proposta de Mestrado Profissional
(caráter de urgência): O prof. Paulo Denisar passou a palavra ao prof. Adaílson José (Presidente
da Comissão para Elaboração da Proposta de Mestrado Profissional em História), para que ele
apresentasse aos membros da Congregação a proposta. Após breve apresentação da mesma, o prof.
Adaílson José elencou os nomes dos professores que compõem o corpo docente. Em seguida, o
prof. Paulo Denisar abre a palavra para as considerações dos presentes. O prof. Adaílson tomou a
palavra e leu parecer emitido pelo Profa. Dra. Margareth Rago (UNICAMP) acerca do mérito da
proposta. O prof. Ítalo Oscar elogia a iniciativa e deseja êxito na avaliação, ponderando a
expectativa em torno da aprovação da primeira proposta de pós-graduação do ICHL. O prof. Paulo
Denisar observa aos membros da Congregação sobre os trâmites formais para a abertura de novos
cursos, mencionando a resolução 002/2012 da Congregação do ICHL. Menciona que a proposta
vem de Comissão oficial estabelecida pela PRPPG (Portaria 041, de 13.ago.2012), que passou por
aprovação da Assembleia do DCH e, em função do curto espaço de tempo, consulta sobre a
possibilidade de o parecer da Profa. Dra. Margareth Rago, docente não implicada na proposta, ser
aceito como substitutivo de um parecer de membro do ICHL. O prof. Celso Ferrarezi argumenta
que, dada a excepcionalidade da situação, o parecer da professora cumpre plenamente as exigências
de um parecer sobre o mérito e recomendação geral da proposta. O prof. Sandro Amadeu ratifica as
palavras do prof. Celso Ferrarezi ao considerar a anormalidade da situação dada pela urgência dos
prazos. Consultados, todos os membros da Congregação aprovaram o encaminhamento da proposta.
O prof. Paulo Denisar salienta que a direção do ICHL apoiará a proposta fornecendo a estrutura
disponível necessária ao seu funcionamento dentro das condições materiais oferecidas pela
Universidade. 2. Requerimento de remoção de docente: o prof. Paulo Denisar passa a palavra ao
prof. Gleyton Trindade, Coordenador do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais, para que ele
explicite aos membros o teor do processo (Protocolo 23087.007345/2012-29). O prof. Gleyton

Trindade apresenta o perfil do requerente, Prof. Leandro de Oliveira Galastri, atualmente lotado no
ICSA, campus Varginha, mencionando que ele tem Doutorado na área de Ciência Política e que
ocupará uma das vagas Reuni do processo de implantação do curso de Ciências Sociais. Comunica,
também, que, em contrapartida, o Curso de Ciências Sociais/ICHL cederá uma vaga 40hDE ao
ICSA, do campus da Unifal-MG em Varginha. Consultados, os membros da Congregação
aprovaram o pedido por unanimidade. Sem mais a tratar, o Prof. Paulo Denisar agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a reunião, e eu, Bruno Fernando de Oliveira, fiquei
encarregado de lavrar a presente ata, que assino abaixo junto aos demais presentes.
Em tempo: Em função da urgência do prazo das matérias, esta ata foi lida e aprovada pelos
membros presentes, e segue devidamente assinada.
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