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ATA DE REUNIÃO

ATA DA 294ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DE ALFENAS – UNIFAL-MG, EM 01 DE JULHO DE 2020. Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e
vinte,  às  14:00h,  sob  a  presidência  do  Reitor,  Prof.  Sandro  Amadeu  Cerveira,  reuniram-se  por
videoconferência os seguintes conselheiros:  Profa.  Vanessa Bergamin Boralli  Marques (Pró-Reitoria de
Pesquisa  e  Pós-graduação),  Profa.  Eliane  Garcia  Rezende  (Pró-reitora  de  Extensão),  Profa.  Sueli  de
Carvalho  Viela  (Escola  de  Enfermagem),  Prof.  Ricardo  Radiguieri  Rascado  (Faculdade  de  Ciências
Farmacêu cas),  Profa.  Eveline  Monteiro  Cordeiro  de  Azeredo  (Faculdade  de  Nutrição),  Profa.  Larissa
Santana  Rodriguez  (Faculdade  de  Odontologia),  Profa.  Thais  Gama  de  Siqueira  (Ins tuto  de  Ciências
Tecnológicas), Prof. Fabrício José Pereira (Ins tuto de Ciências da Natureza), Prof. Olavo Pereira Soares
(Ins tuto de Ciências Humanas e Letras),  Prof. Dimitri  Augusto da Cunha Toledo (Ins tuto de Ciências
Sociais Aplicadas), Profa. Joelise de Alencar Figueira Angelo  (Ins tuto de Química) e Leandro Oliveira
Domingos  (representante  discente).  Expediente:  a)  Comunicados  da  presidência:  O  presidente  Prof.
Sandro Cerveira iniciou a reunião jus ficando o mo vo da reunião extraordinária e propôs a antecipação
da  próxima  reunião,  ordinária,  que  se  realizaria  no  próximo  dia  dez  de  julho.  Tanto  a  reunião
extraordinária quanto a antecipação da reunião ordinária foram aprovadas pelos membros. Ordem do
dia:  a)  Processo no 23087.009563/2020-16 –  deliberação:  Profa.  Vanessa  explicou a  importância  da
aprovação das minutas propostas pela Câmara de Pós-Graduação. Uma minuta se referia à con nuidade
das a vidades didá cas de forma remota na pós-graduação. A outra tratava da desvinculação temporária
do calendário de a vidades da pós-graduação do calendário acadêmico da Unifal-MG. Não havendo quem
as  quisesse  discu r,  as  minutas  foram  colocadas  em  votação  e  aprovadas  com  uma  abstenção.  b)
Calendário de Reuniões do CEPE – 2º semestre/2020  - Prof. Sandro apresentou a sugestão de datas das
próximas reuniões aos membros: 11/08 - terça-feira; 09/09 - quarta-feira ; 08/10 - quinta-feira; 09/11 -
segunda-feira; 11/12 - sexta-feira. O calendário foi colocado em deliberação. Como não houve quem o
quisesse  discu r,  foi  colocado  em  votação  e  aprovado  por  unanimidade.  c)  Processo
23087.021179/2019-40  – Os membros concederam direito de fala ao prof. Wellington, que esclareceu
que a alteração proposta se refere ao Art. 9º da resolução 33/2016, no qual o prazo de bolsa de apoio é
de cinco meses e a solicitação de alteração estende-se por mais um mês. Sendo assim, os prazos serão até
o final do ano e a seleção de novos bolsistas será no ano subsequente. Alteração do Art. 9º da Resolução
33/2016 é aprovada por unanimidade. A reunião encerrou-se às 14:35h. Nada mais a registrar, eu, Prof.
Thiago Antônio de Oliveira Sá, Secretário Geral, lavrei a presente ata, que assino juntamente com o Sr.
Presidente:

Prof. Sandro Amadeu Cerveira

Prof. Thiago Antônio de Oliveira Sá (Secretário Geral)
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