Ata da sexta reunião Extraordinária da Congregação do Instituto de Ciências Humanas e Letras
(ICHL) da UNIFAL-MG, realizada no dia dezessete de julho de 2013, às 09:00 horas, 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, Wellington Ferreira Lima,
Romeu Adriano da Silva, Lucas Cid Gigante, André Luiz Sena Mariano, Aparecida Maria Nunes,
Ronaldo Auad Moreira, Adriano Pereira Santos, Cristiane Fernanda Xavier e o Secretário 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. Aprovação de atas anteriores; 2. Ad referenda; 3. Abertura e reabertura de concursos docentes; 4.
Eventos ICHL; 5. Comissões: do Centenário Unifal-MG; de Estudos para Ingresso em 2014 e 2015;
6. Comunicações e assuntos gerais. Seguiram-se os seguintes pontos de pauta: 1. Aprovação de
atas anteriores: O prof. Paulo Denisar apresenta as seguintes atas das reuniões anteriores da
Congregação do ICHL para aprovação: 5º Reunião Extraordinária, 12º Reunião Ordinária e 13º
Ordinária. Após leitura e observações, as atas seguiram aprovadas por todos. 2. Ad referenda: O
prof. Paulo Denisar informa que recebeu do prof. Claudio Umpierre Carlan solicitação de
transferência do Departamento de Letras para o Departamento de Ciências Humanas, a qual
repassou aos chefes de departamentos, sendo que ambos retornaram à Direção do ICHL
favoravelmente à solicitação, que segue aprovada por unanimidade pela Congregação. 3. Abertura
e reabertura de concursos docentes: O prof. Paulo Denisar apresentou o processo para a abertura
de Edital de Concurso Público para Professores de 3º Grau para a disciplina de LIBRAS, conforme
sugestões

e

embasamento

técnico

sugeridos

pela

PROGRAD

no

processo

de

nº

23087.004045/2013-79 e pela Comissão constituída em reunião anterior da Congregação. Foram
mantidos os pontos das provas sugeridos pela PROGRAD, alterando-se a exigência da Escolaridade
para as seguintes Graduações: em Pedagogia, Letras, Educação Especial ou Psicologia. Não será
exigida Titulação de Mestrado ou Doutorado nesse concurso devido ao caráter incipiente dessa área
de conhecimento no país. O prof. Paulo Denisar apresenta proposição de abertura de concurso para
a vaga da profa. Luciana Allain e destaca que, em atenção ao perfil acadêmico da vaga, os itens para
o edital foram elaborados com base nos editais dos concursos em que foram aprovados os
professores Thales Tréz e Luciana Allain. Destacou, ainda, a proposta de que o edital seja aberto
apenas para uma vaga, embora haja também a vaga do prof. Thales, de similar perfil. Explicou que
isso se justifica pelo cuidado de evitar que ambas as vagas, se abertas formalmente no mesmo
edital, passem a ser consideradas como vagas da UAB, sendo que a do prof. Thales é vaga
presencial bem anterior à UAB, da época da EFOA/CEUFE. Por fim, apresenta os pontos para as
provas escrita e didática, as definições da Área e da Área Correlata do Concurso, as exigências de
Escolaridade de Graduação em Ciências Biológicas e de Titulação de Doutorado em Educação. O
conjunto de disciplinas foi apresentado como: Ciências Naturais, Laboratórios de Ensino de

Ciências e de Biologia, Educação Ambiental, Bioética, Didática, Estágios Supervisionados, Prática
de Ensino, Filosofia e Metodologia da Ciência (ensino presencial e a distância). Todos os itens
foram elaborados por Comissão mista constituída no DCH por docentes do ICHL e do Curso de
Ciências Biológicas. As proposições apresentadas foram aprovadas por todos. O prof. Paulo Denisar
comunica que os três concursos da área de História (Editais 043, 044 e 045/2013) não obtiveram
candidatos aprovados e submete suas reaberturas com o mesmo perfil, porém com exigência de
Titulação mínima de Mestrado. A Congregação aprova a reabertura dos mesmos em tais condições.
O prof. Paulo Denisar comunica que o concurso na área de Ciências Sociais (Edital n. 053/2013:
Economia Brasileira, Introdução à Economia, Sociologia Brasileira e Pensamento Social Brasileiro)
não obteve candidatos aprovados e que o Curso de Ciências Sociais resolveu redefinir a vaga para
um novo perfil, o que acarretará o arquivamento daquele Edital e a abertura de um novo concurso.
O professor Adriano Pereira Santos apresenta a nova proposição com abertura da vaga para o
conjunto de disciplinas de Formação Econômica do Brasil, Pensamento Social Brasileiro e
Sociologia Brasileira, com Escolaridade de Graduação em Ciências Sociais e Titulação mínima de
Mestrado em programas de pós-graduação nas áreas de Sociologia, Ciência Política, Antropologia
ou História da Grande Área de Ciências Humanas ou na área de Economia da Grande Área de
Ciências Sociais Aplicadas. Os pontos das provas escrita e didática são também apresentados,
envolvendo ainda projeto de pesquisa em temáticas próprias das Ciências Sociais. A Congregação
aprova o novo perfil do concurso. 4. Eventos ICHL: o prof. Paulo Denisar retoma a ideia e o
propósito geral do evento Conferências Humanísticas informando que a primeira edição, com a
presença do prof. Ricardo Antunes (Unicamp), está projetada para o segundo semestre de 2013,
uma vez que a previsão anterior foi suspensa em razão da greve. Outro evento comunicado foi os
Seminários Abertos “A Idéia de Universidade”, para o qual foi formada Comissão composta pelos
seguintes docentes: Sandro Amadeu, Gleyton Carlos, Adriano, Wellington e Geovania. O prof.
Adriano comunica e convida os presentes a participar do evento Ciclo de Estudos “Filosofia,
História e Teoria Social” a realizar-se no dia 18.jul.2013, versando sobre o tema do Trabalho em
mesa composta por ele e pelo prof. Bruno Durães. 5. Comissões: do Centenário Unifal-MG: de
Estudos para Ingresso em 2014 e 2015: o prof. Paulo Denisar comunica a necessidade da
indicação de nomes para compor tais comissões. Após breve discussão, foram indicados para
compor a Comissão do Centenário da Unifal-MG o professor Marcos de Carvalho, na subcomissão
de cultura e o prof. Gleyton Carlos na subcomissão científica. Para compor a Comissão de Estudos
para Ingresso em 2014 e 2015 foram indicados os nomes do prof. Robson como Titular e da profa.
Vanessa Girotto como Suplente. 6. Comunicações e assuntos gerais: A) o prof. Paulo Denisar
comunica que em reunião com a profa. Denise, responsável pela Comissão que cuida das avaliações
de estágios probatórios na Unifal-MG, perguntou se referente as avaliações que estão em atraso não
se faz necessária uma comissão para avaliação dos docentes, ao que a professora respondeu que se

deve seguir a orientação da resolução vigente na Unifal-MG, segundo a qual a avaliação deve ser
feita pela chefia imediata. O prof. Paulo Denisar comunica, então, que o ICHL fará mutirão para pôr
em dia as avaliações e que, pelo Regimento Interno do Instituto, os chefes dos departamentos (DCH
e DL) assinarão as avaliações que compreenderem os períodos posteriores ao seu surgimento. B) o
prof. Wellington Ferreira comunica que a Comissão de Patrimônio criou na página da Unifal-MG
um campo no qual os docentes podem acessar os bens móveis que estão sob sua responsabilidade.
C) o prof. Lucas Cid comunica a realização do evento intitulado “1º Jornada de Ciências Sociais”
que ocorrerá na primeira semana de novembro. D) a profa. Aparecida Nunes comunica o evento
intitulado “Ciclo de Estudos em Literatura, Linguagem e Outros Saberes”, sob sua coordenação, em
função das atividades do grupo de pesquisa Literatura, Linguagem e Outros Saberes. 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.
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