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ATA DA 233ª REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG, EM 30 DE MAIO DE 2 

2019. Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às 14h15min, sob a 3 

presidência do Prof. Sandro Amadeu Cerveira, reuniram-se na Sala O-307 e por vídeo 4 

conferência para os campi de Poços de Caldas e Varginha, os seguintes conselheiros: 5 

Representantes da Escola de Enfermagem: Sueli Leiko Takamatsu Goyatá;  6 

Representantes da Faculdade de Ciências Farmacêuticas: Eduardo Costa de 7 

Figueiredo e Sandra maria Oliveira Morais Veiga; Representantes da Faculdade de 8 

Nutrição: Tábatta Renata Pereira de Brito e Olga Luisa Tavano; Representantes da 9 

Faculdade de Odontologia: Alessandro Aparecido Pereira; Representantes do Instituto 10 

de Ciências Biomédicas: Marisa Ionta, Marcos José Marques e Silvia Graciela Rugisnk 11 

Leitão; Representantes do Instituto de Ciências da Motricidade: Aline Roberta 12 

Danaga; Representantes do Instituto de Ciência e Tecnologia: Osvaldo Adilson de 13 

carvalho Junior, Marlus Pinheiro Rolemberg e Marcelo Ribeiro Barison; Representantes 14 

do Instituto de Ciências da Natureza: Marina Wolowski Torres, Pollyanna Francielle 15 

de Oliveira e Sandra de castro Azevedo; Representantes do Instituto de Ciências 16 

Exatas: Evandro Monteiro e Ihosvany Camps Rodriguez; Representantes do Instituto 17 

de Ciências Humanas e Letras: Elias Ribeiro da Silva, Cláudio Umpierre Carlan, 18 

Marcela de Andrade Rufato, Raphael Nunes Nicoletti Sebrian e Rosângela Rodrigues 19 

Borges; Representantes do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas: Letícia Lima 20 

Milani Rodrigues; Representantes do Instituto de Química: Keila Bossolani Kiill e 21 

Eduardo Tonon de Almeida; Representantes dos Técnicos-Administrativos em 22 

Educação: Daniela de Cássia Pereira (TAE), Daniel Barbosa Bruno (TAE), Rafael Luiz 23 

Santos Pereira (TAE), Marco Aurélio Sanches (TAE), Danilo de Abreu e Silva (TAE), 24 

Guilherme Junio Neri Dal’Ava (TAE) e Robson Vitor Freitas Reis (TAE); 25 

Representantes dos Discentes: Luize Batista Campos (acad.) e Renato de Oliveira 26 

Horvath (acad.). Os (as) conselheiros (as) Ernandes Benedito Pereira, Eveise Aline 27 

Soares, Maria Angélica Maia Gaiotto, Lenadro Araújo Fernandes, Adriano Prado Simão e 28 

Maria de Fátima Rodrigues Sarkis  justificaram suas ausências à reunião. Havendo 29 

número legal, o Presidente, Prof. Sandro Amadeu Cerveira, dá início à 233ª Sessão 30 

Ordinária do Conselho Universitário. Passando ao Expediente o Presidente do Conselho 31 
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inicia dando as boas vindas aos novos membros representantes da Faculdade de Ciências 32 

Farmacêuticas – Lucas Lopardi Franco e Ernandes Benedito Pereira; da Faculdade de 33 

Medicina – Glaucia de Oliveira Moreira e Edvaldo José Rodrigues Cardoso; da Faculdade 34 

de Odontologia – Leandro Araújo Fernandes/Suzane Cristina Pigossi e Frederico dos Reis 35 

Goyatá/Daniel Augusto de Faria Almeida; do Instituto de Ciências Exatas – Evandro 36 

Monteiro/Rejane Siqueira Júlio e Paulo Alexandre Bressan (suplente de Célio 37 

Wisniewski). Dando proseguimento a reunião, o Prof. Sandro Amadeu Cerveira passa aos 38 

informes da presidência, onde aborda o contigênciamento orçamentário e seu impacto na 39 

unversidade. Tendo em vista a importância e complexidade do tema, a presidência da 40 

mesa sugere que este comunicado seja inserido como último item da pauta. A sugestão foi 41 

acatada pelo pleno. Após isso solicita ao pleno a inclusão do seguinte processo 42 

encaminhado fora de pauta: Nº 23087.000367/2019-34 - Homologação do Resultado 43 

Final do Concurso Público - Professor do Magistério Superior - regido pelo Edital nº 44 

29/2019 - Vaga B. Aprovada a inclusão na pauta pelos membros do conselho. O 45 

Conselheiro Eduardo Tonon solicita a palavra a sugere a inclusão na pauta de uma moção 46 

referente ao contigenciamento orçamentário. A sugestão foi acatada pelo pleno e será 47 

debatida no Ordem do Dia. Finalizado o Expediente passa a ser analisado a Ordem do 48 

Dia, conforme consta a seguir: Processo fora de pauta Nº 23087.000367/2019-34 - 49 

Homologação do Resultado Final do Concurso Público - Professor do Magistério 50 

Superior - regido pelo Edital nº 29/2019 - Vaga B – Aprovado Ad referendum: A 51 

presidência da mesa inicia o assunto de pauta justificando a necessidade da aprovação ad 52 

referendum. Referendado pelo pleno. b) Processo Nº 23087.003719/2019-11 - Abertura 53 

de concurso - vaga Libras - Aprovado ad referendum da retificação do formulário e 54 

da justificativa para abertura de concurso: A presidência da mesa inicia o assunto de 55 

pauta justificando a necessidade da aprovação ad referendum. Referendado pelo pleno. c) 56 

Processo Nº 23087.008504/2019-89 - Abertura de concurso público para os cargos de 57 

Médico/área: Psiquiatra e Enfermeiro - Nível de Classificação E - Aprovado ad 58 

referendum: A presidência da mesa inicia o assunto de pauta justificando a necessidade 59 

da aprovação ad referendum. Referendado pelo pleno. d) Processo Nº 60 

23087.005929/2019-36 - Alteração do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - 61 

CGTI para adequação ao Decreto 8638/2016: O Prof. Sandro Amadeu dá início ao 62 
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assunto de pauta informando aos membros do Consuni que se trata de uma adequação do 63 

Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGTI, já amplamente debatida. Após sua 64 

explação passa a palavra ao Diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI da 65 

UNIFAL, Sr. Marcelo Penha. O Sr. Marcelo Penha afirma que se trata de uma solicitação 66 

do NTI para a criação do Comitê de Governança Digital da UNIFAL-MG em substituição 67 

ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação. Essa solicitação visa atender ao Decreto 68 

nº 8.638, publicado no dia 15 de janeiro de 2016, que Institui a Política de Governança 69 

Digital no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, 70 

autárquica e fundacional. Nesse sentido solicita também a revogação da resolução nº 71 

118/2014 que cria o Comitê Gestor de Tecnologia de Informação (CGTI) da Universidade 72 

Federal de Alfenas – UNIFAL-MG. O conselheiro Camps solicita a palavra e questiona 73 

porque apenas agora em 2019 é que se debate a adquação a um decreto de 2016. O Sr. 74 

Marcelo Penha responde ao questionamento informando que devido a demanda de 75 

trabalho e a falta de pessoal não houve tempo hábil para o debate do assunto visando 76 

atender o referido decreto. Não havendo mais quem queira discutir a solicitação é 77 

colocada em votação sendo aprovada, com duas abstenções,  pelo pleno. e) Processo nº 78 

23087.007739/2019-53 - Eleições para Direção do campus Poços de Caldas: A 79 

presidência da mesa informa ao pleno que, conforme disposto no art. 7º da Resolução nº 80 

08/2017 do Consuni, dever ser submetida a minuta do edital para as eleições para os 81 

cargos de Diretor e Vice-Diretor do Campus Poços de Caldas, para análise e deliberação 82 

do Consuni. Não havendo quem queira discutir a minuta de edital é colocada em votação 83 

sendo aprovada pelo pleno. f) Processo nº 23087.006841/2019-31 - Recurso do discente 84 

Matheus Silvério: A presidência da mesa informa aos membros do conselho que se trata 85 

de recurso contra decisão do CEPE referente a solicitação de remanejamento interno do 86 

Curso de Física para o Curso de Química. O presente processo foi debatido na última 87 

reunião do Consuni (232º de 26/04) e por manifestação do próprio interessado, e 88 

aprovação de todos os membros presentes, foi retirado de pauta para que fosse instruído 89 

com novas informações. O discente alega que com uma alteração no Regulamento Geral 90 

dos cursos de Graduação, em seu Art. 14 (O remanejamento interno entre cursos 91 

dependerá da existência de vagas e será facultado ao discente ate o 3°periodo do curso), 92 

dependendo da data em que for publicado o Edital e seu resultado, já não poderia mais 93 
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participar desta modalidade de seleção. Após essa explanação passa a palavra ao discente 94 

Matheus Silvério para suas considerações. Devidamente autorizado pelo Consuni, o 95 

discente inicia sua fala alegando interesses pessoais para mudança de curso. Frisa ainda 96 

que mesmo sendo indeferida a sua solicitação visualiza a possibilidade de remanejamento 97 

de curso devido a exitência de vaga ociosa junto ao curso pretendido. Finalizada a fala do 98 

discente a presidência da mesa solicita autorização do pleno para que o Pró-Reitor de 99 

Graduação, Prof. Francisco Xarão, possa fazer o uso da palavra. Devidamente autorizado, 100 

o Prof. Francisco Xarão pondera que mesmo havendo vaga ociosa junto ao curso 101 

pretendido o discente não obeteve a pontuação mínima exigida para o remanejamento. 102 

Após amplo debate a solicitação do discente Matheus Silvério é colocada em votação. Os 103 

membros do Consuni decidem, com 02 votos favoráveis e 06 abstenções, indeferir a 104 

solicitação. Dando proseguimento a reunião o Prof. Sandro Amadeu Cerveira consulta 105 

aos membros presentes se neste momento será apresentado o impacto do 106 

contigênciamento junto á UNIFAL-MG ou se será analisado e votado a moção proposta 107 

pelo conselheiro Eduardo Tonon, conforme deliberado no início da sessão. Os membros 108 

do Consuni decidem por analisar e deliberar sobre a moção proposta pelo Prof. Eduardo 109 

Tonon. Com a palavra, o Prof. Tonon faz uma rápida exposição sobre a moção proposta, 110 

afirmando se tratar de uma manifestação contra as medidas de contigenciamento que 111 

afetam as atividades de ensino, pesquisa e extensão das universidades federais. Após isso 112 

faz a leitura na íntegra do referido documento. Finalizada a leitura o conselheiro Marco 113 

Aurélio Sanches pede a palavra e solicita a inclusão no documento, em seu primeiro 114 

parágrafo, que as atividades administrativas também serão afetadas pelo contigeciamento. 115 

Não havendo mais quem queira discutir a moção proposta, juntamente com a proposição 116 

do conselheiro Marco Aurélio Sanches, é colocada em votação sendo aprovada pelo 117 

pleno.  Finalizado o assunto, a presidência da mesa passa ao tema referente ao 118 

contigênciamento orçamentário e seu impacto na universidade. O Prof. Sandro Amadeu 119 

incia sua fala fazendo uma contextualização do assunto a ser tratado. O professor 120 

sublinha que o contigenciamento do orçamento, o qual sera exposto pelos pró-reitores, se 121 

deu sobre as chamadas verbas discricionárias. Portanto, afirma o Prof. Sandro Amadeu, 122 

foram contigenciados onze milhões de reais aproximadamente, de um total de trinta 123 

milhões de reais referentes as verbas discricionárias. Dando início as exposições das pró-124 
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reitorias, a palavra é passada ao Sr. Lucas Cézar Mendonça, Pró-Reitor de Planejamento, 125 

Orçamento de Desenvolvimento Institucional. O Sr. Lucas Mendonça inicia sua fala 126 

dizendo que se trata de uma apresentação referente aos impactos do contigenciamento 127 

junto ao funcionamento da universidade. O Sr. Lucas Mendonça passa a apresentação de 128 

alguns dados referentes a evolução da universidade, em número de servidores, cursos 129 

ofertados e área construída. É apresentado também a evolução orçamentária ao longo dos 130 

anos, destacando o orçamento descricionário e as percas deste nos últimos anos. 131 

Finalizando sua fala demonstra os impactos do contigenciamento orçamentário, de cerca 132 

de 30%, na administração da UNIFAL-MG. Após isso a palavra é passada ao Pró-Reitor 133 

de Assuntos Comunitários e Estudantis , Prof. Wellington Ferreira Lima, que inicia sua 134 

apresentação demonstrando a situação da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e 135 

Estudantis - PRACE frente ao contigenciamento orçamentário. O Prof. Wellington faz 136 

uma explação aos membros do Consuni sobre as modalidades de auxílio aos estudantes e 137 

também sobre os critérios para a concessão destes auxílios. Após isso apresenta o valor 138 

orçamentário da PRACE que havia sido aprovado pelo Consuni, antes do 139 

contigenciamento orçamentário. A partir disso o Pró-Reitor Wellington passa a apresentar 140 

o impacto imediato do contigenciamento orçamentário junto aos auxílios estudantis no 141 

âmbito da UNIFAL-MG. Finalizada a fala do Prof. Wellington Ferreira Lima a palavra é 142 

passada à Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Profa. Vanessa Bergamin Boralli 143 

Marques. A Profa. Vanessa dá início a sua apresentação aos membros do Consuni 144 

frisando os graves impactos do contigenciamento orçamentário para a pesquisa e a pós-145 

graduação na universidade. Sublinha ainda que além do contigenciamento do orçamento 146 

na UNIFAl-MG, a pesquisa e a pós-graduação ainda sofrem com os cortes sucessivos 147 

promovidos pelas diversas agências de fomento, notadamente a CAPES, o CNPq e a 148 

FAPEMIG. A Pró-Reitora apresenta ainda os dados da pesquisa e da pós-graduação, 149 

destacando a expansão dos cursos e de discentes  na UNIFAL-MG. Frente aos dados 150 

apresentados a Profa. Vanessa Bergamin passa a demonstrar os impactos diretos do 151 

contigenciamento orçamentário na pesquisa e pós-graduação institucionais. Finalizada a 152 

fala da Profa. Vanessa Bergamin a palavra é passada a Profa. Simone Albino, 153 

reprsentante da Pró-Reitoria de Extensão – PROEX, que expõe aos membros do conselho 154 

os impactos do contigecniamento orçamentário junto às ações de extensão, 155 
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principalmente o corte em bolsas e auxílios. Segundo a professora, o contigenciamento 156 

orçamentário impacta diretamente em diversos projetos de extensão. Dando 157 

proseguimento á reunião, aa palavra é passada a Profa. Isabella Carneiro Bastos, Diretora 158 

da Agência de Inovação e Empreendedorismo da UNIFAL-MG, que pontua os impactos 159 

do contingenciamento orçamentário junto as ações da agência. Com a palavra o Prof. 160 

Claudio Carlan, Diretor de Relações Internacionais e Interinstitucionais, inicia sua 161 

apresentação aos membros do conselho fazendo um comparativo do orçamento da 162 

diretoria nos ultimos anos com o orçamento do ano de 2019, em meio ao 163 

contigenciamento orçamentário. Segundo o diretor, a Diretoria de Relações Internacionais 164 

e Interinstitucionais - DRI continua com sua ações de internacionalização e demais 165 

eventos, porém com um orçamento muito reduzido. Finalizada a fala do Prof. Cláudio 166 

Carlan, a palavra é concedida ao Pró-Reitor de Administração, Prof. Mayk Vieira Coelho, 167 

que inicia sua apresentação informando que irá demonstrar aos membros do Consuni 168 

dados paiciais de um relatório referente à tercerização junto à UNIFAL-MG e os impactos 169 

do contigenciamento nesses serviços. Após apresentação de dados, o Pró-Reitor 170 

argumenta que foi necesário, devido ao contigenciamento orçamentário, a redução de 171 

quarenta e três postos de trabalho tercerizado. Finalizando sua exposição, o Prof. Mayk 172 

Vieira conclui que todo o esforço já foi realizado tendo em vista o contigenciamento 173 

orçamentário, e que a instituição corre o risco de ter serviços paralisados se for necessário 174 

realizar mais cortes na tercerização. Neste momento a presidência da mesa agradeçe a 175 

equipe de gestão pela apresentação do cenário institucional frente ao contigenciamento 176 

orçamentário, e sublinha que todo esse esforço de adequação das despesas não serão 177 

suficientes para manter a universidade caso o contigeciamento orçamentário não seja 178 

revertido pelo Governo Federal.  O Prof. Sandro Amadeu pondera ainda que o cenário é 179 

muito grave e afirma existir uma sobreposição entre contigenciamento e bloqueio 180 

orçamentário, o que torna a situação um pouco mais complicada. Aberto para o debate a 181 

Profa. Sandra Azevedo pede a palavra e solicita esclarecimentos sobre o impacto do 182 

contigenciamento universitário referente ao transporte para atividades didáticas de campo 183 

e se haverá cortes em bolsas da residência pedagógica e do PIBID. O Prof. Mayk pede a 184 

palavra e responde ao questionamento afirmando que é necessário uma readequação das 185 

viagens programadas devido a convenção coletiva dos motoristas. Com relação ao corte 186 
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de bolsas da residência pedagógica o Prof. Francisco Xarão, Pró-Reitor de Graduação, 187 

informa que oficialmente não há comunicado da CAPES cortando as bolsas, apenas há a 188 

informação junto ao sistema de que a inserção de novos bolsitas está suspensa. O Prof. 189 

Sandro Amadeu solicita a palavra e faz uma ponderação sobre o conceito de bolsa ociosa, 190 

argumentando que as bolsas suspensas na instituição não estavam efetivamente ociosas, 191 

mas sim em uma fase de transição entre o cancelamento da bolsa para um discente que 192 

finalizou seus estudos e a implementação dessa mesma cota de bolsa para outro discente. 193 

A reunião encerrou-se às 16h43min. Nada mais a registrar, eu, Thiago Bueno Pereira, 194 

Secretário Geral, lavrei a presente ata que assino juntamente com o Sr. Presidente: 195 

Prof. Sandro Amadeu Cerveira (Presidente) 196 

TAE Thiago Bueno Pereira (Secretário Geral) 197 


