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CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Universitário (CONSUNI) da Universidade Federal de Alfenas
(UNIFAL-MG) CONVOCA as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros para a 282ª reunião,
ordinária, a ser realizada no dia   29 de abril de 2021 (quinta-feira), às 14h, exclusivamente  por
webconferência através do link: h�ps://conferenciaweb.rnp.br/webconf/consuni-unifal-mg para tratar
dos seguintes assuntos:

Expediente 
a) Comunicados da presidência 
b) Atas das reuniões 270ª, 275ª 276ª, 277ª, 278ª, 279ª, 280ª e 281ª.

Ordem do dia: 
a) Processo nº 23087.005247/2021-48 – Abertura de concurso público TAE – deliberação. 
b) Processo nº 23087.013595/2020-16 - Recurso ao CONSUNI da discente Jussara Mendes Soares – relato
do pedido de vistas - deliberação. 
c) Processo nº 23087.019280/2020-74 – Homologação de membros TAEs para composição da Comissão
Interna de Supervisão da Carreira dos TAEs (CIS) – deliberação. 
d) Processo nº 23087.017315/2020-31 - Mudança de regime de trabalho docente – deliberação. 
e) Processo nº 23087.001944/2021-20 - Manifestação n° 3694 à Ouvidoria sobre representação no
Conselho Universitário - deliberação. 
f) Processo nº 23087.008363/2018-13 - Regimento Geral, Resoluções, Potencial Conflito de
Competências dos Regimentos PROGRAD e CEPE - deliberação. 
g) Processo nº 23087.000887/2020-81 – Recurso ao CONSUNI do discente Ricardo Miguel Oliveira –
cancelamento de bene�cios – deliberação. 
h) Processo nº 23087.016231/2020-80 - GT para elaboração de lista tríplice no âmbito do CONSUNI –
deliberação. 
i) Processo nº 23087.016231/2020-80 - GT para elaboração de proposta de consulta à comunidade com
revisão da Resolução 34/2009 para eleição de Reitor – deliberação. 
j) Processo nº 23087.002412/2019-95- Alteração do Regimento Geral sobre o regime disciplinar. 
k) Processo nº 23087.006246/2018-15 - Solicitação de alteração do Regimento Geral, do Estatuto da
UNIFAL-MG e do Regimento CONSUNI para par�cipação dos diretores dos campi no CONSUNI.

 

Prof. Sandro Amadeu Cerveira
Presidente do CONSUNI

Documento assinado eletronicamente por Sandro Amadeu Cerveira, Reitor, em 26/04/2021, às
13:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0501884 e o código CRC F8685A76.
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