1

Ata da 20ª (vigésima) reunião extraordinária da Congregação do Instituto de Ciências Humanas e

2

Letras da UNIFAL-MG, realizada no dia 26 de março de 2019, às 13h30min, na sala 206, no Pavilhão

3

V do Campus Sede em Alfenas-MG. A reunião foi presidida pela Diretora do Instituto, Profa. Helena

4

Maria dos Santos Felício e contou com os seguintes membros docentes: Wesley Silva, Rosângela

5

Rodrigues Borges, Renata Nunes Vasconcelos, Antônio Carlos Andrade Ribeiro, Wellington Ferreira

6

Lima, Elias Ribeiro da Silva, Adriano Pereira Santos, Raphael Nunes Nicolett Sebrian, Fabiana de

7

Oliveira, André Luiz Sena Mariano e Cláudio Umpierre Carlan. Antes de apresentar a pauta da

8

reunião, a professora Helena pede permissão a todos os membros presente para que o professor Rafael

9

explicasse o cronograma com as datas da eleição para a direção do ICHL, depois da permissão

10

concedida ao professor Rafael a professora Helena apresenta a pauta única para discussão. 1. Análise

11

da Proposta de edital do processo eleitoral para a Diretoria do ICHL. O professor Wesley, fala

12

que as datas para processo Eleitoral estão muitas acirradas, podendo haver casos de recursos alegando

13

falta de transparência no edital. O professor Rafael, explica que devido o término do mandato da atual

14

da direção está próximo ao fim e por isso que as datas estão acirradas. Foi sugerido pelo professor

15

Wesley alteração nas datas. O professor Rafael apresenta uma segunda proposta com novas datas que

16

ficaria assim: 26 de março a aprovação do edital; 27 de março, a publicação do edital; 03 e 04 de abril,

17

as inscrições das chapas; 05 de abril, os recursos das inscrições; 08 de abril, até ao meio dia, as

18

repostas aos recursos; 08 de abril, até às dezessete horas as repostas aos recursos na Congregação; 09

19

de abril até às dezessete horas, as repostas aos recursos e homologação; 10 a 26 de abril, divulgação e

20

campanha das chapas; 29 de abril a realização da consulta (votação); 30 de abril, os recursos à

21

comissão; 02 de maio, até às 12 horas, repostas aos recursos e 02 de maio, até às 17 horas será feita a

22

homologação na congregação. O calendário foi aprovado por todos. Nada mais a tratar, a presidente da

23

Congregação do ICHL deu por encerrada a reunião e eu, Carlos Eduardo de Souza, lavro a presente ata

24

que, se aprovada, segue assinada pelos presentes.

25

Profa. Helena Maria dos Santos Felício: _________________________________________________

26

Prof. Wesley Silva: __________________________________________________________________

27

Profa. Renata Nunes Vasconcelos: ______________________________________________________

28

Prof. Antônio Carlos Andrade Ribeiro: __________________________________________________

29

Prof. Wellington Ferreira Lima: ________________________________________________________

30

Prof. Elias Ribeiro da Silva: ___________________________________________________________

31

Prof. Adriano Pereira Santos: __________________________________________________________

32

Profa. Rosângela Rodrigues Borges: ____________________________________________________

33

Prof. Raphael Nunes Nicoletti Sebrian: _________________________________________________

34

Profa. Fabiana de Oliveira: ____________________________________________________________

35

Prof. André Sena Mariano: ____________________________________________________________

36

Prof. Cláudio Umpierre Carlan: ________________________________________________________
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