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CONVOCAÇÃO CONSUNI

O Presidente do Conselho Universitário da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG
CONVOCA os senhores conselheiros para a 257ª reunião Extraordinária a ser realizada no dia 11 de maio
de  2020  (segunda-feira),  às  14h,  exclusivamente  por  webconferência  através  do  link:
h ps://conferenciaweb.rnp.br/webconf/consuni-unifal-mg , para tratar dos seguintes assuntos:

Expediente

a) Comunicados da presidência;

b) Calendário de Reuniões ordinárias do CONSUNI  - deliberação;

Ordem do dia

a) Processo nº  23087.005972/2020-35 - Suspensão do Regime Especial de Estudos (REE) e do Calendário
Acadêmico - deliberação;

b) Processo nº  23087.006982/2020-98 -  Proposta de minuta para alteração da Resolução 83/2015 -
deliberação;

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

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

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

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

g) Processo nº 23087.006364/2017-42  - Alteração no regimento CIBio - UNIFAL-MG - deliberação;

h) Processo nº 23087.006755/2020-62 - Polí ca de Inovação UNIFAL-MG - deliberação.

Haverá uma transmissão ao vivo para os que forem conselheiros através do canal da Unifal-MG
no Youtube: https://www.youtube.com/user/comunicacaounifal
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Prof. Sandro Amadeu Cerveira

Reitor

Documento assinado eletronicamente por Sandro Amadeu Cerveira, Presidente, em 08/05/2020, às
19:09, 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 0298666 e o código CRC C74A9B55.

Referência: Processo nº 23087.000484/2019-06 SEI nº 0298666

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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