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1

ATA DA 286ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E

2

EXTENSÃO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS – UNIFAL-MG, EM

3

10 DE DEZEMBRO DE 2019. Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e

4

dezenove, às 14h20min, sob a presidência do Vice-Reitor, Prof. Alessandro Antônio Costa

5

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

6

Caldas, os seguintes conselheiros: Diego Duarte Ribeiro (Pró-Reitor Adjunto de

7

Graduação), Vanessa Bergamin Boralli Marques (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

8

graduação), Eliane Garcia Rezende (Pró-reitora de Extensão), por vídeo conferência:

9

Poços de Caldas - Thais Gama de Siqueira (Instituto de Ciência e Tecnologia). Também

10

foi disponibilizado para o campus Varginha e os professores: Sueli de Carvalho Vilela

11

(Escola de Enfermagem), Marília Gabriella Alves Goulart Pereira (Instituto de Ciências

12

Biomédicas), Maria José dos Santos Wisniewski (Instituto de Ciências da Natureza),

13

Artur Justiniano Roberto Júnior (Instituto de Ciências Exatas), André Luiz Sena Mariano

14

(Instituto de Ciências Humanas e Letras), Adriano Aguiar Mendes (Instituto de Química)

15

e os representantes dos servidores Técnico-Administrativos em Educação: Douglas

16

Silveira Toledo Pereira e Eduardo de Almeida Rodrigues e o representante discente

17

Leandro Oliveira Domingos. Os conselheiros professores Eveline Monteiro Cordeiro de

18

Azevedo e Dimitri Augusto da Cunha Toledo justificaram a ausência à reunião. Havendo

19

número legal, o Presidente do CEPE, Prof. Alessandro Antônio Costa Pereira, dá início à

20

286ª Sessão Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNIFAL-MG.

21

Passando ao Expediente da pauta, o Presidente do CEPE informa os comunicados da

22

presidência, iniciando-se pela sugestão da data da próxima reunião do CEPE em onze de

23

fevereiro de dois mil e vinte às quatorze horas. Colocada em votação, a sugestão é

24

aprovada. A presidência coloca em discussão as atas das reuniões 277ª, 278ª e 279ª. Não

25

havendo quem queira discutir, as atas são colocadas em votação e são aprovadas. Com o

26

fim do Expediente inicia-se a apreciação dos itens que compõe a Ordem do Dia,

27

conforme consta a seguir: a) Processo Nº 23087.020983/2019-10 – Recurso da discente

28

Paula Silva dos Santos: o prof. Alessandro A Costa Pereira faz um resumo da tramitação

29

do processo e coloca em discussão. O representante discente, Leandro Domingos, pede a

30

palavra e salienta a importância de ter um método que seja compreensível e atenda aos

31

casos de discentes que são pais e têm de acompanhar seus filhos, quando há necessidade

32

de acompanhamento médico. Não havendo mais quem queira discutir o assunto é
1
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33

colocado em votação. O recurso foi indeferido pelos membros do CEPE. Após votação, a

34

presidência coloca em discussão, a sugestão do representante dos discentes, Leandro

35

Domingos, em formar uma comissão relatora para tratar dos discentes que são pais e que

36

necessitam de licença para acompanhar seus filhos. A proposta é colocada em votação e

37

aprovada pelos membros do CEPE. A comissão foi formada pelos conselheiros

38

professores Maria Gabriela Pereira (Instituto de Ciências Biomédicas) e Sueli Vilela (da

39

Escola de Enfermagem) e o discente Leandro Domingos, tendo o prazo de 90 (noventa

40

dias) para conclusão do trabalho. b) Processo Nº 23087.020945/2019-59 –

41

Reestruturação pedagógica do programa de pós-graduação em Enfermagem: a

42

Presidência da mesa faz uma rápida exposição do processo aos membros do CEPE e

43

coloca em debate. Não havendo quem queira discutir, é colocado em votação e aprovado

44

pelos membros do CEPE.

45

registro de voto do servidor Eduardo de Almeida Rodrigues: o prof. Alessandro A Costa

46

Pereira inicia o assunto fazendo um resumo e abre para discussão. Não havendo

47

discussão, é colocado em votação e aprovado como de abstenção de voto do conselheiro

48

Eduardo de Almeida Rodrigues, no processo Nº 23087.012177/2018-89, o item d da

49

pauta da 272ª reunião CEPE de quatorze de dezembro de dois mil e dezoito. d) Processo

50

Nº 23087.010850/2019-27 – alteração do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação: a

51

Presidência da mesa faz uma rápida exposição do processo e abre para discussão. Depois

52

de ampla discussão, o representante dos discentes Leandro Domingos, pede a palavra e

53

sugere retirar o processo de pauta para que haja mais tempo de análise da minuta

54

elaborada pela comissão relatora, composta pelos seguintes membros: Vanja Myra

55

Barroso Vieira da Silveira (TAE) – presidente; Alexandre Giusti Paiva (docente); Edna de

56

Oliveira (TAE) e Luize Batista Campos (discente). A presidência então coloca a sugestão

57

em votação e solicita a substituição da discente, pois a mesma não está mais na

58

Instituição. O CEPE acata a sugestão e estabelece um prazo de noventa dias para a

59

comissão reapresentar a minuta. A reunião encerrou-se às 15h05min. Nada mais a

60

registrar, eu, prof. Romeu Adriano da Silva, Secretário Geral, lavrei a presente ata que

61

assino juntamente com o Sr. Presidente:

62

Prof. Alessandro Antônio Costa Pereira

63

Prof. Romeu Adriano da Silva (Secretário Geral)

c) Processo Nº 23087.021305/2019-66 – solicitação de

2

