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ATA DA 273ª REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
ALFENAS (UNIFAL-MG), em 21 de dezembro de 2020. Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois
mil e vinte, às 14h08, sob a presidência do vice-reitor, prof. Alessandro Antônio Costa Pereira, reuniram-
se em sessão extraordinária e por videoconferência os seguintes conselheiros: Maria Betânia Tin� de
Andrade e Rogério Silva Lima (Escola de Enfermagem), Sandra Maria Oliveira Morais Veiga (Faculdade de
Ciências Farmacêu�cas), Maria Angélica Maia Gaio�o e Edvaldo José Rodrigues Cardoso (Faculdade de
Medicina), Gislene Regina Fernandes (Faculdade de Nutrição), Frederico dos Reis Goyatá e Leandro
Araújo Fernandes (Faculdade de Odontologia), Estela Regina Oliveira, Ta�ana Teixeira de Miranda e
Valdemar Antônio Paffaro (Ins�tuto de Ciências Biomédicas), Luciana Maria dos Reis e Carmélia Bomfim
Jacó Rocha (Ins�tuto de Ciências da Motricidade), Carolina Del Roveri, Flávio Aparecido Gonçalves,
Leonardo Henrique Soares Damasceno e Rodrigo Correa Bassos (Ins�tuto de Ciência e Tecnologia), Paulo
Henrique de Souza, Pollyanna Francielli de Souza e Daniel Hideki Bando (Ins�tuto de Ciências da
Natureza), Evandro Monteiro e Célio Wisniewski (Ins�tuto de Ciências Exatas), Marcos de Carvalho, Paulo
Cesar de Oliveira e Renata Nunes Vasconcelos (Ins�tuto de Ciências Humanas e Letras), Le�cia Lima
Milani Rodrigues e Silvio Antônio Bueno Salgado (Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas), Nelson
Henrique Teixeira Lemes, Pedro Orival Luccas e Eduardo Tonon de Almeida (Ins�tuto de Química),
Gabriela Serenini Prado Santos, Nayhara Juliana Aniele Pereira Thiers Vieira, Wallace Figueiredo
Gonçalves, Maria de Los Angeles de Castro Ballesteros, Marco Aurélio Sanches, Robson Vitor Freitas Reis
e Danilo de Abreu e Silva (representante dos Técnico-Administra�vos em Educação) e João Vitor Junho
Franco (representante discente). Comunicados da presidência: o presidente pôs em votação a realização
desta reunião extraordinária e a concessão da palavra ao Prof. José Francisco Lopes Xarão. Realização da
reunião extraordinária e concessão da palavra ao pró-reitor de graduação aprovadas por
unanimidade. Ordem do dia: a) Processo no 23087.017496/2020-03 - Minutas de resolução e plano geral
de retomada das a�vidades presenciais (finalização) – deliberação: os trabalhos no plano geral de
retomada das a�vidades foram retomados, a par�r da página 10. Ao professor Xarão coube projetar o
texto e efetuar as alterações deliberadas pelo conselho. Discu�ram-se questões prá�cas, como as
barreiras sanitárias nos campi, seus períodos e voluntários. Discu�u-se também questões textuais, como
adotar o termo geral “servidores” ao invés de discriminar TAEs e docentes; “colaboradores terceirizados”
ao invés “trabalhadores terceirizados”. Lembrou-se que o plano não impõe datas, pois elas estão sujeitas
às condições sanitárias do momento, a decisões de âmbito municipal, estadual e federal. Argumentou-se
que estes trabalhos deveriam ser conduzidos por meio de uma comissão relatora. Nesse processo, quem
elaborou é quem relata. Contra-argumentou-se que este modelo, além de aprovado pelo Consuni, teve
mais apontamentos e contribuições cole�vas que numa comissão relatora e foi concluído em menor
tempo. O Conselho também alterou trechos do plano de modo a mantê-lo menos engessado, como por
exemplo, suprimindo cronogramas, prazos e plataformas digitais para as capacitações de servidores que
se fizerem necessárias. Modificaram-se também alguns trechos do plano, de modo a torná-lo mais
abrangente e a contemplar todos os públicos componentes da universidade, como, por exemplo, incluir
as unidades administra�vas (e não mencionar apenas as unidades acadêmicas) e os colaboradores
terceirizados. Por fim, aprovou-se por unanimidade o texto do plano de retomada das a�vidades
presenciais, bem como seus destaques. O conselheiro Eduardo Tonon parabenizou o grupo de trabalho
chefiado pelo professor Francisco Xarão. Pontuou que a minuta demanda tempo e dedicação e, com
alterações pensadas por várias pessoas, ela só melhora. Considerou democrá�cos os trabalhos
empreendidos por este Conselho. b) Processo no 23087.018704/2020-83 - Renovação de autorização da
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FUNDEP – deliberação: o conselho concordou com a renovação da autorização da FUNDEP como
fundação de apoio à Universidade Federal de Alfenas junto ao GAT – Grupo de Apoio Técnico do
MEC/MCTI. Também aprovou o relatório anual de gestão da FUNDEP, ano base 2019 e aprovou a
avaliação de desempenho da FUNDEP como fundação de apoio à Universidade Federal de Alfenas, no
ano de 2020. O conselheiro Eduardo Tonon, presidente da FACEPE, comentou a necessidade desta
renovação anual, disse estar de acordo com os relatórios. Renovação aprovada por unanimidade.
Reunião encerrada às 15h51. Nada mais a registrar, eu, prof. Thiago Antônio de Oliveira Sá, Secretário
Geral, lavrei a presente ata, que assino juntamente com o presidente em exercício do CONSUNI:

Prof. Alessandro Antônio Costa Pereira (Presidente)

Prof. Thiago Antônio de Oliveira Sá (Secretário Geral)

Documento assinado eletronicamente por Romeu Adriano da Silva, Secretária Geral em exercício,
em 29/01/2021, às 07:34, 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
29/01/2021, às 07:37, 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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