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ATA DA 270ª REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
ALFENAS (UNIFAL-MG), EM 25 DE NOVEMBRO DE 2020. Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de
dois mil e vinte, às 14h20, sob a presidência do Reitor, Sandro Amadeu Cerveira, reuniram-se em sessão
ordinária e por videoconferência os seguintes conselheiros: Fábio de Souza Terra (Escola de Enfermagem),
Maria Rita Rodrigues (Faculdade de Ciências Farmacêu�cas), Evelise Aline Soares e Anelena More�o
Salomão (Faculdade de Medicina), Tába�a Renata Pereira de Brito e Gislene Regina Fernandes (Faculdade
de Nutrição), Alessandro Aparecido Pereira e Daniel Augusto de Faria Almeida (Faculdade de
Odontologia), Silvia Graciela Ruginsk Leitão, Eduardo de Figueiredo Peloso, Wagner Costa Rossi Júnior,
Alessandra Esteves (Ins�tuto de Ciências Biomédicas), Luciana Maria dos Reis (Ins�tuto de Ciências da
Motricidade), Marina Wolowski Torres, Rafael de Oliveira Tiezzi e Fabiano Cabañas Navarro (Ins�tuto de
Ciência e Tecnologia), Paulo Henrique de Souza (Ins�tuto de Ciências da Natureza), Evandro Monteiro,
Ihosvany Camps Rodriguez e Célio Wisniewski (Ins�tuto de Ciências Exatas), Cláudio Umpierre Carlan,
Wesley Silva, Renata Nunes Vasconcelos, Marcos Roberto de Faria e Marcos de Carvalho (Ins�tuto de
Ciências Humanas e Letras), Carla Leila Oliveira Campos, Leandro Rivelli Teixeira Nogueira e Adriano
Antônio Nuin�n (Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas), Augusto Carlos Marche�, Nayhara Juliana
Aniele Pereira Thiers Vieira, Wallace Figueiredo Gonçalves, Maria de Los Angeles de Castro Ballesteros,
Marco Aurélio Sanches, Robson Vitor Freitas Reis, Danilo de Abreu e Silva e Patrícia da Cruz Ruella
(representante dos Técnico - Administra�vos em Educação), Fernando Vitor Vieira, João Vitor Junho
Franco e José Luiz Alves Neto (representantes dos discentes). Jus�ficaram ausência Manoel Vítor de
Souza Veloso, Le�cia Lima Milani Rodrigues, Maria Betânia Tin� de Andrade, Daniela de Cássia Pereira,
Carine Ervolino de Oliveira, Fabio Antonio Colombo, Márcia Cris�na Livonesi, Pedro Orival Luccas e Sueli
Leiko Takamatsu Goyatá. Expediente: a) Comunicados da presidência: O presidente abre a sessão
cumprimentando os professores Cláudio Viegas Júnior, do Ins�tuto de Química (IQ) e Pedro Luiz Rosalen,
pesquisador-visitante do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (PPGCB). Eles figuram entre
os pesquisadores mais influentes do mundo, segundo estudo conduzido pela Universidade de Stanford e
publicado na revista PLOS Biology, da Public Library of Science. Em seguida, o presidente convida toda
comunidade acadêmica a responder a avaliação ins�tucional. Segundo ele, por meio desta avaliação, a
gestão consegue avaliar sua atuação e traçar estratégias adequadas. O vice-reitor, Alessandro A Costa
Pereira, informa que o Conselho de Integração Comunitária (Cicom) busca novos representantes,
principalmente externos, para rea�vá-lo, se possível, numa reunião ainda em dezembro. Solicitou ao
CONSUNI que indique um docente, conforme prevê seu regimento. O conselheiro Alessandro Aparecido
Pereira agradece à Reitoria e à Proplan pela adequação das estruturas da Faculdade de Odontologia às
normas da vigilância sanitária e reconhece o empenho da gestão para que as reformas acontecessem.
Deixa registrado, em nome da Faculdade de Odontologia, o reconhecimento e o agradecimento pelo
novo espaço. Destaca que ensino, pesquisa e extensão e atendimento ao público de Alfenas e região se
beneficiarão bastante da nova estrutura. Pontua, finalmente, que, se não fosse pela Reitoria e pela
PROPLAN, que abraçaram a luta, as obras não sairiam do papel. A conselheira Evelise Soares escreve “a
equipe da Proplan e CPO são perfeitos, todos que vão conhecer os prédios da Medicina (J e I) ficam
encantados. Vai ser linda a clínica de Odonto também”. A conselheira Alessandra Esteves registra
“corroboro com as considerações da prof. Evelise. O prédio N também tem sido referência para inúmeras
universidades que entram em contato comigo para conhecer as dependências do departamento de
Anatomia”. O conselheiro Paulo Henrique de Souza parabeniza “a UNIFAL-MG e Faculdade de
Odontologia”. O presidente do CONSUNI propõe inserção de pauta: justo no dia da Consciência Negra,
assiste-se, em Alfenas, a episódios de racismo contra o padre Riva Rodrigues de Paula, que sofreu injúrias
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raciais. O presidente relata que já ligou para o padre e expressou, em nome da UNIFAL-MG, repúdio a
este episódio lamentável e apoio incondicional de nossa ins�tuição. O presidente propõe ao CONSUNI
aprovação da nota de apoio, enviada às conselheiras e aos conselheiros. Inserção de pauta aprovada por
unanimidade. Propõe-se outra inserção de pauta: quatro representantes dos TAEs estavam com
mandatos vencidos e, em função das complicações trazidas pela pandemia, votou-se, anteriormente,
pela prorrogação de seus mandatos até a normalização. Inclusão de pauta aprovada por unanimidade e
delibera-se prorrogar os mandatos até a conclusão da eleição de novos representantes. Encaminhamento
aprovado por unanimidade. Retoma-se o assunto da nota de repúdio às a�tudes racistas e de apoio ao
padre Riva. O conselheiro Paulo Henrique Souza sugere que ela seja encaminhada também à Diocese. O
presidente completa: devemos mandar também à imprensa, além de divulgá-la em nossa própria página
e em nossos canais de comunicação oficiais. Nota aprovada por unanimidade. b) Atas das reuniões 266ª,
267ª, 268ª e 269ª: aprovadas com três, duas, três, e zero abstenções, respec�vamente. A Secretaria Geral
reparará sobrenomes faltantes nelas. Ordem do dia: a) Processo nº 23087.017677/2019-98 -
Homologação do resultado final do concurso público nº 158/2019 (homologado ad referendum) -
deliberação: não houve quem quisesse discu�r a matéria. Homologação ra�ficada por unanimidade. b)
Processo nº 23087.016500/2020-16 - Relatórios da Ouvidoria da UNIFAL-MG - para conhecimento: A
ouvidora Kellen Rocha de Souza, responsável pela Ouvidoria da UNIFAL-MG, expõe em linhas gerais um
balanço sobre as manifestações que a Ouvidoria tem recebido. O presidente pontua que já estamos em
segundo lugar em transparência a�va entre as universidades federais e reconhece o esforço da ouvidora,
de todas/os servidoras/es da Ouvidoria, das pró-reitorias e das unidades acadêmicas pela melhoria de
nossos indicadores de transparência. O conselheiro Robson Reis parabeniza-a pela qualidade do trabalho.
c) Processo nº 23087.16231/2020-80 - cons�tuição de GT para revisão da resolução 34/2009 –
deliberação: o presidente do CONSUNI abre o tema abordando o estresse e a judicialização que tem
havido recentemente nas universidades federais rela�vos à escolha de reitor/a e vice. Segundo ele, cabe
a nós elaborarmos uma legislação adequada, justa e republicana, já que outros fatores intervenientes
nessa escolha estão fora do escopo de atuação de nossa ins�tuição. Não houve quem quisesse discu�r a
matéria. O GT se compõe por Eduardo Tonon de Almeida (IQ) – presidente, Andréia Maria Silva Vilela
Terra (ICM), Bárbara Ávila Chagas da Silva (Famed), Cláudio Umpierre Carlan (ICHL), Daniel Augusto de
Faria Almeida (FO), Evandro Monteiro (Icex), Leonardo Henrique Soares Damasceno (ICT), Marcos Coelho
Bissoli (Fanut), Maria Rita Rodrigues (FCF), Paulo Henrique de Souza (ICN), Vânia Regina Bressan (EE),
Vinícius de Souza Moreira (ICSA), Wagner Costa Rossi Júnior (ICB), Eduardo José Vieira, Maria de Los
Angeles de Castro Ballesteros e João Vitor Junho Franco (discente). Encaminhamento aprovado por
unanimidade. d) Processo nº 23087.017172/2020-67 - PDI 2021-2025 e relatório – deliberação: o
coordenador de desenvolvimento ins�tucional da PROPLAN, Rodrigo Mar�ns Pagliares, a quem a palavra
lhe fora concedida, apresenta o PDI 2021/2025 e seu relatório. O conselheiro Robson Freitas parabeniza
pelo trabalho e ques�ona como acompanhar o plano ao longo dos anos. Rodrigo M Pagliares responde
que, à medida que cada valor é inserido no sistema, ele é imediatamente disponibilizado para consulta. O
presidente propõe a cons�tuição de uma comissão relatora responsável por fazer um balanço do
documento e propor destaques e emendas. A comissão se compõe pelos conselheiros: Leandro Rivelli,
Leonardo Damasceno e Robson Reis. Encaminhamento aprovado por unanimidade. Por fim, o
conselheiro Wesley Silva se compromete a levar a nota de repúdio e apoio ao padre Riva. Reunião
encerrada às 16h22. Nada mais a registrar, eu, Thiago Antônio de Oliveira Sá, Secretário-Geral, lavrei a
presente ata, que assino juntamente com o Presidente do CONSUNI.

Sandro Amadeu Cerveira (Presidente)

Thiago Antônio de Oliveira Sá (Secretário Geral)

Documento assinado eletronicamente por Sandro Amadeu Cerveira, Presidente do Consuni, em
05/05/2021, às 09:47, 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 Carla Leila Oliveira Campos, Secretária Geral, em
05/05/2021, às 10:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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