Ata da sétima reunião Extraordinária da Congregação do Instituto de Ciências Humanas e Letras
(ICHL) da UNIFAL-MG, realizada no dia cinco de setembro 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 V. Fraga, Robson Santos de Carvalho, Romeu
Adriano da Silva, Paula da Costa Souza, Lucas Cid Gigante, Claudio Umpierre Carlan, Geovania
Lucia dos Santos, Ronaldo Auad Moreira, Mario Danielli Neto, Leandro de Oliveira Galastri 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. Ad referenda; 2. Concursos; 3. Representação do ICHL no CEPE; 4. Comunicações e
Assuntos Gerais; Seguiram-se os seguintes pontos de pauta: 1. Ad referenda: o prof. Paulo Denisar
submete os seguintes ad referenda para homologação: a) Renovação de horário especial para
qualificação docente da profa. Cristiane Fernanda Xavier nas segundas e terças-feiras, sendo de
05.ago.2013 a 09.dez.2013; b) Solicitação de horário especial para servidor estudante da profa.
Rosângela Rodrigues Borges às terças-feiras, sendo de 20.ago.2013 a 25.nov.2013; c) Solicitação de
afastamento integral para conclusão e defesa de doutorado do prof. Italo Oscar Riccardi León,
sendo de 17.set.2013 a 16.set.2014. Após apresentadas, as solicitações foram homologadas. 2.
Concursos: O professor Paulo Denisar apresenta sugestão de nomes recebida do DCH para compor
as bancas dos concursos reabertos das vagas Reuni do Curso de História: Edital 043/2013 - História
Moderna I e II, professores Adaílson José Rui (UNIFAL-MG, presidente), Ricardo Alexandre
Ferreira (UNESP), Maria Leda de Oliveira (USP), Marcelo Hornos Steffens e Mário Danieli Neto
(UNIFAL-MG), suplentes Paulo Romualdo Hernandes e Paulo César de Oliveira (UNIFAL-MG).
Segue aprovado por todos. Edital 044/2013 - Prática de Pesquisa de História I e II e Patrimônio,
professores Cláudio Umpierre Carlan (UNIFAL-MG, presidente), Paulo César Garcez Martins
(USP), Carlos de Almeida Prado Bacellar (USP), Alisson Eugênio e Elaine Ribeiro da Silva dos
Santos (UNIFAL-MG), suplentes Michel Deliberali Marson e Flamarion Dutra Alves. Segue
aprovado por todos. Edital 045/2013 - Laboratório de Ensino de História I, II, III e IV, professores
Olavo Pereira Soares (UNIFAL-MG, presidente), Alexandre Pianelli (UNIFESP), Fabiana de
Oliveira, Romeu Adriano da Silva e Raphael Nunes Nicoletti Sebrian (UNIFAL-MG), sendo
suplentes André Luiz Sena Mariano e Marcos Roberto de Faria (UNIFAL-MG). Segue aprovado
por todos. O professor Paulo Denisar apresenta demandas relativas a vagas docentes encaminhadas
pelo prof. Romeu Adriano da Silva, Chefe do Departamento de Ciências Humanas. Dentre elas,
observa que três precisam ser tratadas conjuntamente, sendo uma solicitação de alterações no perfil
do concurso relativo à vaga da profa. Luciana Allain, um pedido de contratação de mais um docente
em Psicologia na vaga do prof. Thales e uma solicitação de redistribuição docente. Primeiramente,
o prof. Paulo Denisar recoloca em discussão o procedimento do ICHL para o preenchimento das
vagas da profa. Luciana Allain e do prof. Thales, que se referem à área de Ensino de Ciências e de

Biologia. Relembra que a reunião anterior da Congregação definiu os termos do Edital do concurso
considerando a vaga da profa. Luciana como oriunda da UAB e a do prof. Thales como a vaga que
deveria cobrir o trabalho do curso presencial em Ciências Biológicas. Ressalta, contudo, que
manteve o processo em suspenso pelo fato de que após a reunião constatou a necessidade de apurar
melhor a origem e o perfil de tais vagas. Explicou que obteve a informação de que o concurso da
profa. Luciana Allain derivava, na verdade, de um Edital anterior, aberto para duas vagas para
ensino a distância, mas efetivando apenas um aprovado, no caso, a profa. Célia Weigert. Com isso,
o próprio procedimento adotado pela Congregação, de abrir o concurso atual para apenas uma vaga,
a fim de que as duas não passassem a ser consideradas vagas UAB, conduziu à hipótese de que o
mesmo cuidado pudesse não ter sido tomado antes, razão pela qual a Direção do ICHL solicitou à
PROGRAD apuração técnica da natureza da vaga em que foi aprovada a profa. Luciana Allain. A
apuração nos registros de origem da vaga constatou, ao contrário do que se considerava até então,
que a vaga da profa. Luciana Allain não era originária da UAB. Paralelamente, constatou-se, ainda,
que a vaga do prof. Thales, embora voltada a disciplinas de Ensino de Ciências e de Biologia,
continha perfil docente com formação em Educação, sendo, portanto, uma vaga da área de Ciências
Humanas. Com isso, o prof. Paulo Denisar explica que a vaga da profa. Luciana Allain pode cobrir
a demanda presencial do Curso de Ciências Biológicas não sendo necessária a vaga do prof. Thales
para tal fim, inclusive pela razão de que o ICHL não necessita de três docentes na área de Ensino de
Ciências e Biologia para atender a demanda de disciplinas que tem se apresentado. E observa que a
maior necessidade docente do DCH hoje é na área de Psicologia. Mencionou que houve várias
tratativas entre DCH, ICHL e PROGRAD e que o ICN foi informado da situação tendo apenas
solicitado, por necessidades do Curso de Ciências Biológicas, que a Escolaridade exija Licenciatura
e não Graduação em Ciências Biológicas. Sendo assim, o prof. Paulo Denisar apresenta a
solicitação do DCH para redefinições no perfil da vaga que se origina da redistribuição da profa.
Luciana Allain, sendo elas: 1) supressão da Disciplina “Filosofia e Metodologia da Ciência”, bem
como da expressão “(ensino presencial e a distância)”; 2) alteração da Escolaridade exigida: que se
conste “Licenciatura em Ciências Biológicas”, ao invés de “Graduação em Ciências Biológicas”; 3)
No item Nº de Vagas, supressão da expressão “/UAB”, devendo constar apenas “40hDE”. Em
segundo lugar, o prof. Paulo Denisar apresenta a proposição de que a vaga oriunda da remoção do
prof. Thales para o ICT/UNIFAL-MG, campus Poços de Caldas, seja destinada à contratação de
mais um professor de Psicologia, o que é possível pelos esclarecimentos antes prestados e
necessário devido à carência de docentes no ICHL nessa área. Em terceiro lugar, informa que
recebeu pedido de redistribuição da profa. Sylvia da Silveira Nunes, do IEPG/UNIFEI para o
ICHL/UNIFAL-MG. Esclarece que a professora foi a primeira colocada no concurso de Psicologia
(Edital 052/2013), mas solicitou ingressar na Unifal-MG via redistribuição para não perder o nível
na carreira, o que a levaria a recomeçar como professora auxiliar. Explica que ambas as propostas

foram aprovadas no DCH, mas que a sua operacionalização implica, na verdade, em atribuir a vaga
oriunda da remoção do prof. Thales para a redistribuição da professora Sylvia e convocar o segundo
colocado do Edital 052/2013, isso porque a professora Sylvia precisará declinar da posse na vaga do
concurso, e como este teve dois aprovados não se justifica a abertura de um novo Edital uma vez
que o perfil da necessidade docente do DCH é o mesmo. Mesmo que o semestre já tenha começado,
ponderou que considerar o pedido de redistribuição pela razão alegada está de acordo com os
princípios do ICHL de não observar unilateralmente só as necessidades institucionais, mas também
as questões humanas e as condições de trabalho. Após a exposição das três questões gerais e alguns
esclarecimentos, o prof. Paulo Denisar submete, sucessivamente, as já citadas alterações para o
Edital da vaga para Ensino de Ciências e de Biologia, o pedido de contratação de mais um docente
de Psicologia na vaga oriunda da remoção do prof. Thales e a redistribuição da profa. Sylvia Nunes
para a Unifal-MG, estes dois últimos nos termos da operacionalização descrita anteriormente, que
implica no repasse da vaga do prof. Thales para o IEPG/UNIFEI e na posterior convocação do
segundo colocado do Edital 052/2013, no caso, o prof. Marcelo Menezes Salgado. As três
proposições são aprovadas por unanimidade pela Congregação do ICHL. Na sequência, o prof.
Paulo Denisar submete a proposta de abertura de concurso público para as disciplinas de Ética e de
Filosofia e Metodologia da Ciência, com vaga oriunda do projeto de implantação do Curso de
Medicina, que pretende seguir a metodologia PBL (Problem Based Learning – Aprendizagem
Baseada em Problemas). A Comissão que elaborou a proposta foi composta por docentes do ICHL
com formação em Filosofia e indicada pelo DCH. São apresentados os pontos das provas escrita e
didática, bem como a Área e Área Correlata do concurso, as exigências de Escolaridade com
Licenciatura em Filosofia e de Titulação com Doutorado em Filosofia. O professor Paulo Denisar
explica que os pontos das provas se dividem em temas de ética teórica, de epistemologia e de
metodologias de pesquisas críticas e alternativas e têm em vista não apenas as disciplinas do Edital,
mas também a metodologia PBL que será um desafio no Curso de Medicina. Igualmente, observou
que a exigência de Licenciatura visa contribuir para um perfil com formação didática num curso
que busca metodologias de ensino novas, mas que será composto quase que exclusivamente por
bacharéis. Após a apresentação, a proposta é aprovada por unanimidade pela Congregação.
Concluindo o ponto sobre concursos, o professor Paulo Denisar informa que já foram feitas as duas
nomeações do concurso de Antropologia e Ciências Sociais (Edital 054/2013) e que o ICHL poderá
convocar o terceiro colocado para uma das vagas vindas da implantação do curso de Medicina.
Observa que a proposta já tem o aval do DCH e a submete à Congregação, que a aprova
consensualmente. 3. Representação do ICHL no CEPE: o prof. Paulo Denisar informa que
recebeu da Reitoria solicitação para nomeação de titular/suplente para representação do ICHL no
CEPE e esclarece que os representantes devem ser membros da Congregação. Ficou decidido que
esta questão será encaminhada no retorno das férias. 4. Comunicações e Assuntos Gerais: A) a

profa. Geovania Lucia comunica que assumiu a coordenação institucional do PIBID no dia
05/08/2013; B) o prof. Ronaldo Auad comunica que a Comissão para elaboração dos cursos na área
de Artes enviou à Pró-Reitoria de Graduação dados básicos do projeto em construção; C) o prof.
Mario Danieli comunica que foi formada uma comissão para criação do curso de Música na UnifalMG. 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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Prof. Marcelo Hornos Steffens:_______________________________________________________
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Prof. Eloésio Paulo dos Reis:________________________________________________________
Profa. Lilian Abram dos Santos:______________________________________________________
Prof. Claudio Umpierre Carlan:______________________________________________________
Prof. Paulo Romualdo Hernandes:____________________________________________________
Profa. Geovania Lucia dos Santos:____________________________________________________
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