Ata da oitava Reunião Extraordinária da Congregação do Instituto de Ciências Humanas e Letras
(ICHL) da UNIFAL-MG, realizada no dia oito de outubro de 2013, às 16:00 horas, na sala 010, no
Pavilhão V do campus de Alfenas, MG. Estiveram presentes na reunião os seguintes docentes do
quadro permanente do Instituto: Prof. Paulo Denisar Vasconcelos Fraga, Wellington Ferreira Lima,
Romeu Adriano da Silva, Lucas Cid Gigante, Eloésio Paulo dos Reis, Paulo Romualdo Hernandes,
Geovania Lucia dos Santos, Ronaldo Auad Moreira, Adriano Pereira Lima 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. Representações do ICHL no CEPE e no CONSUNI; 2. Percentual de proporcionalidade nas
eleições à Reitoria; 3. Comunicações e Assuntos Gerais. O prof. Paulo Denisar, Diretor do ICHL,
abriu a reunião abordando o seguinte ponto da pauta: Representações do ICHL no CEPE e no
CONSUNI: o prof. Paulo Denisar comunica que a Secretaria Geral informou que o mandato dos
representantes do ICHL no CEPE e no CONSUNI venceu, sendo necessária a indicação de novos
representantes. Após breve discussão estabeleceu-se que serão abertas inscrições para candidatos a
representantes do ICHL no CEPE e no CONSUNI, na Secretaria do ICHL, das 08:00 do dia
09.out.2013 às 19:00 do dia 17.out.2013 e que será convocada nova reunião da Congregação para o
dia 17.out. para a eleição dos inscritos. Na sequência, o prof. Paulo Denisar solicita homologação de
ato seu no qual reconduziu provisoriamente, ad referendum da Congregação, os atuais membros do
ICHL no CONSUNI a fim do Instituto não ficar sem representação na importante reunião do
CONSUNI que decidirá o percentual do voto das categorias da comunidade universitária nas
eleições para a Reitoria. A recondução provisória é homologada pela Congregação. Percentual de
proporcionalidade nas eleições à Reitoria: o Prof. Wellington Ferreira fez um breve comentário
de que os técnicos da Unifal-MG, junto aos alunos, enviaram à Comissão Eleitoral uma solicitação
de proporcionalidade paritária entre os três segmentos da comunidade universitária, mas que,
posteriormente, os técnicos recuaram para uma proposta de voto individual de mesmo valor entre
eles e os professores, com 80% do peso eleitoral e 20% para os alunos. O prof. Wellington
esclareceu a posição que considerava a mais correta diante das circunstâncias conjunturais
defendendo a proposta de 70% do percentual dos votos para professores e TAEs e 30% para os
alunos. Na reunião houve crítica à estratégia dos que propuseram submeter o voto às unidades
acadêmicas como um meio de não assumir individualmente a proposta de 70/30. A Congregação
optou pela proposta de 70/30 e autorizou os representantes do ICHL a assumirem outra proposta a
depender da situação na hora da votação, seguindo o princípio de ser o mais próximo possível dessa
proposta. Comunicações e Assuntos Gerais: A) o prof. Paulo Denisar comunica que o ICHL tem
convertido a maior parte do valor das verbas de custeio para verbas de capital e que este ano o foco
concentrou-se na compra de computadores de mesa para as salas dos docentes do Instituto. Porém,
em recente documento da PROPLAN foi disponibilizado um novo valor de R$ 13.154,00 (treze mil

cento e cinquenta e quatro reais) de verbas de custeio para o ICHL. Após ouvida a Congregação,
chegou-se ao entendimento de creditar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) do montante anterior para
pagamento de diárias em eventos e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para auxílio de
transporte, sendo o restante, R$ 5.654,00 (cinco mil seiscentos e cinquenta e quatro reais) para
compra de computadores para os docentes do Instituto. B) o Prof. Ronaldo Auad pergunta aos
presentes se os projetos de extensão apresentados para serem registrados em ata precisam passar nas
reuniões da Congregação ou somente nas reuniões departamentais. Após breve discussão foi
esclarecido que os projetos necessitam passar apenas nas reuniões departamentais. 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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