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1

ATA DA 273ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENSINO,

2

PESQUISA E EXTENSÃO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS –

3

UNIFAL-MG, EM 07 DE JANEIRO DE 2019. Aos sete dias do mês de janeiro de dois

4

mil e dezenove, às 14h19min, sob a presidência do Reitor em Exercício, Prof. Alessandro

5

Antônio Costa Pereira, reuniram-se, na sala O-307 e por vídeo conferência, para os campi

6

de Poços de Caldas e Varginha, os seguintes conselheiros: Diego Duarte Ribeiro (Pró-

7

Reitor Adjunto de Graduação), Elisângela Monteiro Pereira (Pró-reitora de Extensão),

8

Vanessa Bergamin Boralli Marques (Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-graduação), Thais

9

Gama de Siqueira (pelo Instituto de Ciência e Tecnologia), Ana Márcia Rodrigues da

10

Silva (pelo Instituto de Ciências Sociais Aplicadas), Ricardo Radighieri Rascado (pela

11

Faculdade de Ciências Farmacêuticas), Pollyanna Francielli de Oliveira (pelo Instituto

12

Ciências da Natureza), Paulo Alexandre Bressan (pelo Instituto de Ciências Exatas) e

13

Douglas Silveira Toledo Pereira (TAE).Os conselheiros Fernanda de Carvalho Vidigal,

14

Marcela Filié Haddad, Marília Gabriella Alves Goulart Pereira, Olavo Pereira Soares e

15

Adriano Aguiar Mendes justificaram suas ausências à reunião. Havendo número legal, o

16

Presidente, Prof. Alessandro Antônio Costa Pereira, dá início à 273ª Sessão

17

Extraordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNIFAL-MG. O

18

Presidente em Exercício do Conselho informa ao plenário que não há expediente,

19

passando logo à Ordem do Dia, conforme consta a seguir: Processo nº

20

23087.007589/2018-05 – Proposta de criação do Curso de Letras/Línguas

21

Estrangeiras – Bacharelado: O Prof. Alessandro Pereira inicia o assunto justificando a

22

convocação de uma reunião extraordinária do CEPE, tendo em vista a necessidade de

23

deliberação da nova proposta de curso de graduação em reunião do Consuni, a ser

24

realizada no dia 17 de janeiro próximo. Com a apresentação da justificativa coloca em

25

votação a realização da reunião extraordinária, sendo aprovado pelos conselheiros por

26

unanimidade. Aprovada a realização da reunião extraordinária passa a fazer a

27

apresentação da tramitação do processo referente a criação do curso de Letras/Línguas

28

Estrangeiras – Bacharelado, ressaltando os pareceres da unidade acadêmica ao qual o

29

curso estará vinculado e também da Prograd, ambos favoráveis a criação do curso. A

30

palavra é passada ao Pró-Reitor Adjunto de Graduação, Diego Duarte Ribeiro, que passa

31

a apresentar os argumentos da Prograd favoráveis a criação do referido curso, ressaltando

32

que se trata de um processo fruto de reestruturação do curso de Letras. Frisa também que
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33

a criação do curso é de fundamental importância para a UNIFAL-MG, uma vez quer vai

34

de encontro com as políticas institucionais de internacionalização. Após a fala do

35

conselheiro, o Prof. Alessandro Pereira solicita aos membros do CEPE passar a palavra

36

para a Profa. Rosângela Borges, membro da comissão responsável pela elaboração e

37

submissão da proposta de novo curso de graduação em Letras. Devidamente autorizada a

38

Profa. Rosângela Borges inicia sua fala afirmando que a comissão responsável pela

39

proposta trabalhou pensando sim na internacionalização, mas também na criação de um

40

curso inovador. Após as considerações da Profa. Rosângela Borges do Prof. Alessandro

41

Pereira abre para discussão. O Prof. Paulo Bressan questiona qual a necessidade de

42

realização desta reunião extraordinária para análise deste curso, e, sendo este apreciado

43

favoravelmente pelo CEPE e aprovado pelo Consuni, se haverá a necessidade de

44

contratação de docentes de forma imediata. Questiona também por que a proposta não

45

passou pelo Apoio Pedagógico da instituição, sendo esta a tramitação de praxe. A Profa.

46

Rosângela Borges solicita a palavra e responde ao docente que existem vagas para

47

contratação imediata, uma vez que essas vagas, 04 vagas no total, são oriundas de um

48

projeto de internacionalização. O Conselheiro Diego Duarte pede a palavra e afirma que o

49

fluxo de tramitação deste processo foi invertido, uma vez que era necessário tramitá-lo

50

junto ao CEPE e Consuni. Após todas as considerações o Prof. Alessandro Pereira coloca

51

em votação a proposta de criação de curso de graduação em Letras/Línguas Estrangeiras-

52

Bacharelado, sendo aprovado pelo CEPE com duas abstenções. A reunião encerrou-se às

53

15h10min. Nada mais a registrar, eu, Thiago Bueno Pereira, Secretário Geral, lavrei a

54

presente ata que assino juntamente com o Sr. Presidente:

55

Prof. Alessandro Antônio Costa Pereira

56

TAE Thiago Bueno Pereira (Secretário Geral)

