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CONVOCAÇÃO CONSUNI

O Presidente do Conselho Universitário da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG)
CONVOCA os senhores conselheiros para a 255ª Reunião do CONSUNI, Extraordinária, a ser realizada no
dia 17 de abril de 2020 (sexta-feira), às 9h, na Sala O-307 (Sede) e por videoconferência para os campi de
Poços  de  Caldas  e  de  Varginha  (Salas  E-203  e  D-304F,  respec vamente),  para  tratar  dos  seguintes
assuntos:

Expediente

a) Comunicados da presidência;

Ordem do dia

a) Processo nº 23087.006006/2020-35 - Autorização para as A vidades Con nuadas Emergenciais (ACE)
na Pós-Graduação - deliberação;

b) Processo nº 23087.006068/2020-47 - Solicitação de excepcionalidade para a vidades de pesquisa -
deliberação.

c) Processo nº 23087.016998/2019-75 - Homologação de Resultado final do Concurso Público regido pelo
Edital nº 153/2019 - deliberação;

d)  Processo  nº  23087.000372/2020-81  -  Proposta  de  alteração  da  Resolução  CONSUNI  -  professor
visitante ou visitante estrangeiro - deliberação;

e) Processo nº 23087.015591/2019-21 - Criação da central de estágios vinculado a DRI - deliberação;

f) Processo nº 23087.007290/2018-42 - Matriz de pontuação das Unidades Acadêmicas da UNIFAL-MG -
deliberação;

g)  Processo  nº  23087.003108/2019-65  -  Minuta  de  Resolução  para  o  Controle  de  Frequência  dos
servidores Técnicos Administra vos em Educação – TAEs - deliberação;

h) Processo nº 23087.000663/2020-79 - Revisão do Regimento do ICHL - deliberação;

i) Processo nº 23087.004813/2020-13 - Plano Diretor de Tecnologia da Informação - deliberação;

j) Processo nº 23087.005660/2020-21 - Proposta de alteração da Resolução CONSUNI nº 27 de 22 de
maio de 2018 - deliberação;
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Os conselheiros poderão participar por webconferencia da reunião utilizando o link:
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/consuni-unifal-mg

Prof. Alessandro Antônio Costa Pereira

Reitor em Exercício

Documento assinado eletronicamente por Alessandro Antônio Costa Pereira, Presidente, em
15/04/2020, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.unifal-mg.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0291630 e o código CRC 5B0C8C57.

Referência: Processo nº 23087.000484/2019-06 SEI nº 0291630

Senhor(a) Conselheiro(a):

Os arquivos já estão à disposição dos Senhores Conselheiros na Intranet e junto ao SEI/Blocos de Reunião.
A sua presença à reunião do Conselho Universitário é muito importante. Caso não possa comparecer,
CONVOQUE, com antecedência, o seu suplente para subs tuí-lo (a). Contamos com a sua par cipação.
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