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ATA DA 272ª REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS – UNIFAL-
MG, EM 18 DE DEZEMBRO DE 2020. Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às 14:01h,
sob a presidência do Reitor, Prof. Sandro Amadeu Cerveira, reuniram-se em sessão extraordinária e por
videoconferência os seguintes conselheiros: Adriano Antônio Nui�n, Alessandro Aparecido Pereira,
Anelena Salomão, Carine Ervolino de Oliveira, Carla Leila Oliveira, Carmélia Bomfim Jacó, Célio
Wisniewski, Estela Oliveira, Danilo de Abreu e Silva, Estevan Leopoldo de Freitas, Evandro Monteiro,
Evelise Aline Soares, Fabiano Cabañas Navarro, Fabio Antônio Colombo, Flávio Gonçalves, Frederico dos
Reis Goyatá, Gabriela Serenini, Gislene Araújo, Gislene Regina Fernandes, Ivo Guilherme Rocha, José Luiz
Alves, Leandro Araújo Fernandes, Leandro Rivelli, Le�cia Lima Milani Rodrigues, Marco Aurelio Sanches,
Marcos de Carvalho, Maria Betania Tin� de Andrade, Maria de Los Angeles de Castro, Marina Wolowski
Torres, Marta Gouveia de Oliveira Rovai, Nayhara Vieira, Nelson Henrique Teixeira Lemes, Paula Sato,
Paulo Vitor Vital do Prado, Pedro Orival Lucca, Rafael Tiezzi, Renata Nunes Vasconcelos, Robson Vitor
Freitas, Rogério Silva, Sandra Maria Oliveira Morais, Ta�ana Teixeira de Miranda, Thiago Pereira Bueno,
Eduardo Tonon de Almeida, Tába�a Renata Pereira de Brito, Valdemar Antonio Paffaro e Wallace
Figueiredo. Ordem do dia: a) 23087.017496/2020-03 – Minutas da resolução e do plano geral de
retomada das a�vidades presenciais. Encaminhou-se minuta e plano de retomada a todos os servidores
e ao DCE para conhecimento e apresentação de propostas de emendas. A conselheira Maria de Los
Angeles ques�onou o que aconteceu com as sugestões dos técnicos, pois não foram encontradas no
processo. Ela iden�ficou também o grande número de sugestões incorporadas, as quais evidenciam que a
matéria precisa de mais tempo para apreciação. Assim, pediu vistas ao processo. O presidente sugeriu
que o conselho ouvisse a apresentação do Prof. José Francisco Xarão antes da votação do pedido de
vistas. Deste modo, disse ele, teremos mais clareza sobre se de fato sa sugestões foram incorporados ou
não. O professor Xarão, cuja palavra lhe foi concedida, explicou que, neste primeiro momento, apenas as
emendas foram incluídas e em sua totalidade. As preocupações e ques�onamentos que lhe foram
enviadas são todas muito boas e serão todas aproveitadas. Segundo ele, nada do que foi enviado será
rejeitado. Ele disse que, na relatoria, ainda estamos no momento da elaboração do texto. As
preocupações que lhe foram encaminhadas, embora não caibam na minuta ainda, também serão
aproveitadas. A conselheira Maria de Los Angeles destacou o pequeno prazo que �veram os conselheiros
para apreciar um trabalho tão volumoso. Ela concordou com professor Xarão: ques�onamentos e dúvidas
não cabem na minuta; entretanto, devem ser trazidos para o pleno. O presidente reiterou a importância
do plano e disse que ele pode ser aperfeiçoado. Todas as sugestões foram incluídas. As que faltam, serão
incorporadas; aliás, é este o mo�vo da reunião de hoje. É de nosso interesse termos este plano
encaminhado o quanto antes, para nos protegermos de pressões externas e para nos defendermos
contra um retorno ao ensino presencial de maneira irresponsável. A conselheira Evelise considerou que
re�rar o processo de pauta a todo momento só representa prejuízos para universidade. Segundo ela, é
importante enfrentar agora esta discussão ao invés de se protelá-la. A conselheira Anelena concordou:
nossos estudantes estão ansiosos em relação a isto, principalmente os formandos. É necessário um plano
dinâmico, adaptável e que contemple novas demandas. Votou-se então o pedido de vistas. O pedido foi
recusado por 18 votos, contra 14 que o aprovaram e 12 abstenções.  O presidente pediu para que se
votasse a inclusão e a inversão de pauta, as quais foram aprovadas, respec�vamente, com dois votos
contra e uma abstenção e três abstenções. Processo 23087.002012/2019-80: homologação do resultado
final de concurso público. O presidente informou que não houve interposição de recurso. Não houve
quem quisesse discu�r a matéria. Concurso homologado por unanimidade. Retomou-se o debate do
primeiro processo. O professor Xarão projetou a minuta para os conselheiros. Nela, as contribuições
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recebidas estavam em vermelho. Ques�onou-se se a apreciação desta minuta não poderia ser por uma
comissão relatora. Então votou-se entre a cons�tuição de uma comissão relatora e a apreciação desta
minuta. A apreciação da minuta venceu por 24 votos, contra 19 pela comissão relatora, quatro
abstenções e nenhum branco nem nulo.  Em seguida, votou-se a aprovação do texto-base, sobre o qual o
conselho de debruçaria. A aprovação do texto-base venceu por 31 votos, contra quatro por sua
reprovação, 11 abstenções, um voto branco e nenhum nulo. O Prof. Xarão seguiu com apresentação do
texto-base para que se fizesse a discussão ponto a ponto. O conselho percorreu todo o texto da minuta,
sugerindo adaptações textuais, corrigindo incongruências, operando subs�tuições de termos e
procedimentos onde se fizeram necessárias e realizando votações quando mais de uma sugestão para o
mesmo trecho estavam postas. O tempo regulamentar da reunião estava se esgotando e assim, sua
prorrogação por mais uma hora foi aprovada com seis votos contrários. Finalmente, após a apreciação e
correção de toda a minuta, aprovou-se também a manutenção dos anexos, afinal eles também foram
ajustados. Concluída essa tarefa, o conselho passou a apreciar o texto do plano de retomada, também
projetado pelo professor Xarão. Porém, ainda no começo da revisão do plano, o quórum se esgotou (às
17:35h) e, assim, a reunião foi encerrada. Agendou-se uma próxima reunião, extraordinária, para 21 de
dezembro, às 14h. 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 (Presidente)

Prof. Thiago Antônio de Oliveira Sá (Secretário Geral)

Documento assinado eletronicamente por Romeu Adriano da Silva, Secretária Geral em exercício,
em 08/04/2021, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandro Amadeu Cerveira, Presidente do Consuni, em
08/04/2021, às 14:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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