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ATA DA 231ª REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG, EM 29 DE MARÇO 2 

DE 2019. Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às 3 

09h05min, sob a presidência do Prof. Sandro Amadeu Cerveira, reuniram-se na Sala O-4 

307 e por vídeo conferência para os campi de Poços de Caldas e Varginha, os seguintes 5 

conselheiros: Representantes da Escola de Enfermagem: Rogério Silva Lima e Sueli 6 

Leiko Takamatsu Goyatá; Representantes da Faculdade de Ciências Farmacêuticas: 7 

Cássia Carneiro Avelino e Fábio Antônio Colombo; Representantes da Faculdade de 8 

Nutrição: Tábatta Renata Pereira de Brito e Gislene Regina Fernandes; Representantes 9 

do Instituto de Ciências Biomédicas: Marcos José Marques  e Luiz Cosme Cotta 10 

Malaquias; Representantes do Instituto de Ciências da Motricidade: Adriano Prado 11 

Simão e Aline Roberta Danaga; Representantes do Instituto de Ciência e Tecnologia: 12 

Marlus Pinheiro Rolemberg; Representantes do Instituto de Ciências da Natureza: 13 

Marina Wolowski Torres e Estevan Leopoldo de Freitas Coca; Representantes do 14 

Instituto de Ciências Exatas: Luiz Eduardo da Silva; Representantes do Instituto de 15 

Ciências Humanas e Letras: Renata Nunes Vasconcelos; Representantes do Instituto 16 

de Ciências Sociais Aplicadas: Manoel Vítor de Souza Veloso e Letícia Lima Milani 17 

Rodrigues; Representantes do Instituto de Química: Claudia Torres; Representantes 18 

dos Técnicos-Administrativos em Educação: Augusto Carlos Marchetti (TAE), Geraldo 19 

José Rodrigues Liska (TAE), George Augusto Veloso de Oliveira (TAE), Alexandre 20 

Vieira Rubim (TAE), Rafael Luiz Santos Pereira (TAE), Marco Aurélio Sanches (TAE) e 21 

Robson Vitor Freitas Reis (TAE); Representantes dos Discentes: Fernando Vitor Vieira 22 

(acad. Pós-Graduação) (acad. Pós-Graduação). Os conselheiros Larissa Helena Lobo 23 

Torres Pacheco, Gabriela Itagiba Aguiar Vieira, Marina Lara de Carli Dias, Silvia 24 

Graciela Ruginsk Leitão, Marisa Ionta, Osvaldo Adilson de Carvalho Júnior, Ihosvany 25 

Camps Rodriguez, Helena Maria dos Santos Felício, Cláudio Umpierre Carlan, Raphael 26 

Nunes Nicoletti Sebrian, Adriano Antônio Nuintin e Eduardo Tonon de Almeida 27 

justificaram suas ausências à reunião. Havendo número legal, o Presidente, Prof. Sandro 28 

Amadeu Cerveira, dá início à 231ª Sessão Ordinária do Conselho Universitário.Não 29 

havendo Expediente o Presidente do Conselho passa à Ordem do Dia, conforme consta a 30 

seguir: a) Processo nº 23087003958/2019-63 - Relatório de Gestão – 2018: A 31 
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presidência da mesa inicia o item de pauta solicitando a autorização do Conselho para que 32 

o Pró-Reitor de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Institucional, Sr. Lucas 33 

Cézar Mendonça, possa fazer o uso da palavra para fornecer maiores detalhes do relatório 34 

de gestão, conforme documento já disponibilizado a todos os membros. Devidamente 35 

autorizado, o Sr. Lucas Mendonça inicia a apresentação do relatório de gestão referente 36 

ao ano de 2018, fazendo um rápido apontamento sobre a necessidade da análise do 37 

relatório de gestão pelo órgão superior da instituição, conforme determina a legislação 38 

vigente. Após isso passa a apresentação do relatório de gestão referente ao ano de 2018, 39 

na forma de relato integrado, ressaltando as alterações realizadas no documento após 40 

apreciação junto ao Conselho de Curadores da UNIFAL-MG. Após a apresentar do Pró-41 

Reitor Lucas Mendonça a presidência da mesa abre para debate. Neste momento o Prof. 42 

Bruno Martins Dala Paula solicita a palavra. Como não é membro do Consuni o Prof. 43 

Sandro solicita a autorização conselho para que o referido docente faça o uso da palavra. 44 

Devidamente autorizado, o Prof. Bruno Paula inicia sua fala agradecendo a autorização 45 

para sua participação na reunião. Informa ainda que é membro do Conselho de Curadores 46 

da instituição e que, portanto, participou da reunião que analisou o relatório de gestão 47 

referente ao ano de 2018.  Sobre a análise do documento pelo Conselho de Curadores, 48 

ressalta que todos os apontamentos foram atendidos pela Proplan. Porém questiona os 49 

valores de percentuais, em relação aos valores absolutos, de tabela da página 32 do 50 

relatório de gestão. Após as colocações do Prof. Bruno, a presidência da mesa sugeriu que 51 

o referido professor realizasse todos os apontamentos sobre o documento, e que após suas 52 

considerações o Pró-Reitor Lucas Mendonça pudesse fazer o uso da palavra em resposta 53 

aos questionamentos. Dessa forma o Prof. Bruno segue seus apontamentos, informando 54 

que foram detectados 17 tabelas com erro de cálculo. Nesse sentido afirma que na reunião 55 

do Conselho de Curadores já havia apontado esses erros de cálculo e acredita ser prudente 56 

corrigir tais distorções, uma vez que se trata de um documento de prestação de contas que 57 

deverá ser encaminhado aos órgãos de controle. O Sr. Lucas Mendonça pede a palavra e 58 

afirma que todos os cálculos foram realizados tendo por base as diretrizes estabelecidas 59 

no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI da UNIFAL-MG. Dessa forma afirma 60 

que a Proplan não tem autonomia para alterar as métricas estabelecidas no referido 61 

documento, uma vez que este foi analisado e aprovado pelo Consuni. O Prof. Eduardo 62 
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Salgado, Pró-Reitor Adjunto de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento 63 

Institucional pede a palavra e afirma ainda que cada tabela tem um tipo de cálculo 64 

realizado, constando as devidas explicações do cálculo em nota de rodapé. O Prof. Bruno 65 

solicita a palavra e afirma que não questiona a veracidade dos dados apresentados, mas 66 

sim a forma de apresentação desses dados a partir dos cálculos de porcentagem. A 67 

Conselheira Marina Wolowski solicita a palavra e parabeniza a Proplan pela elaboração 68 

do documento e a forma como foi elaborado. Pondera ainda que levando em consideração 69 

a importância da análise dos dados apresentados e o prazo para envio do documento aos 70 

órgãos de controle, este trabalho poderia ter sido realizado com uma maior antecedência. 71 

Afirma ainda que, conforme os apontamentos do Prof. Bruno, alguns cálculos das tabelas 72 

apresentadas precisam ser revistos em relação aos percentuais apresentados. Após isso faz 73 

uma série de apontamentos com relação a redação do texto e a formatação do documento. 74 

Ao final, ainda com base nos dados apresentados, questiona porque o que é empenhado é 75 

sempre maior que o liquidado. O Sr. Lucas Mendonça responde que se trata de uma 76 

diferença entre o período de início de uma determinada ação e a sua finalização que pode 77 

ocorrer em exercícios ficais diferentes. Após as ponderações do pró-reitor o Conselheiro 78 

Luiz Eduardo pede a palavra e argumenta que, com relação aos apontamentos do Prof. 79 

Bruno, os dados das tabelas não estão errados uma vez que depende da interpretação que 80 

se faz deles. Nesse sentido sugere que seja inserida uma introdução explicando de forma 81 

geral como os dados das tabelas devem ser analisados. Após ampla discussão a 82 

presidência da coloca o Relatório de Gestão, referente ao ano de 2018, em votação. 83 

Aprovado pelos membros do Consuni por unanimidade. A reunião encerrou-se às 84 

10h50min. Nada mais a registrar, eu, Thiago Bueno Pereira, Secretário Geral, lavrei a 85 

presente ata que assino juntamente com o Sr. Presidente: 86 

Prof. Sandro Amadeu Cerveira (Presidente) 87 

TAE Thiago Bueno Pereira (Secretário Geral) 88 


