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ATA DA 249ª REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
ALFENAS (UNIFAL-MG), EM 16 DE DEZEMBRO DE 2019. Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano
de dois mil e dezenove, às 14h15, sob a presidência do Reitor Sandro Amadeu Cerveira, reuniram-se na
Sala O-307 e por vídeo conferência para os campi de Poços de Caldas e de Varginha, os seguintes
conselheiros e conselheiras: representantes da Escola de Enfermagem: Fábio de Souza Terra e Sueli Leiko
Takamatsu Goyatá; representantes da Faculdade de Ciências Farmacêu�cas: Sandra Maria Oliveira Morais
Veigas, Fábio Antônio Colombo; representante da Faculdade de Medicina: Maria Angélica Maia Gaioto;
representantes da Faculdade de Nutrição: Tába�a Renata Pereira de Brito e Gislene Regina Fernandes;
representantes do Ins�tuto de Ciências Biomédicas: Eduardo de Figueiredo Peloso, Valdemar Antônio
Paffaro Júnior, Luiz Cosme Co�a Malaquias e Manuella Carvalho da Costa; representantes do Ins�tuto de
Ciências da Motricidade: Adriano Prado Simão e Luciana Maria dos Reis; representantes do Ins�tuto de
Ciências da Natureza: Marina Wolowski, Estevan Leopoldo de Freitas Coca e Sandra de Castro de
Azevedo; representantes do Ins�tuto de Ciências Exatas: Evandro Monteiro e Ihosvany Camps Rodriguez;
representantes do Ins�tuto de Ciências Humanas e Letras: Paulo César de Oliveira e Marcos Roberto de
Faria; representante do Ins�tuto de Química: Claudia Torres e Eduardo Tonon de Almeida; representantes
dos Técnicos-Administra�vos em Educação: Rafael Luiz Santos Pereira e por vídeo conferência Robson
Vitor Freitas Reis, Danilo de Abreu e Silva; representantes dos discentes: João Vitor Junho Franco e
Fernando Vitor Vieira; por vídeo conferência representantes do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas:
Carla Leila Oliveira Campos, Gislene Araújo Pereira, Leandro Rivelli Teixeira Nogueira; representantes do
Ins�tuto de Ciência e Tecnologia: Leonardo Henrique Soares Damasceno, Fabiano Cabañas Navarro e
Flávio Aparecido Gonçalves. Os conselheiros e conselheiras Maria Betânia Tin� de Andrade, Gabriela
Itagiba Aguiar Vieira, Natalino Neves da Silva, Fernanda San�nelli, Pamila Cris�na Lima Siviero, Geraldo
José Rodrigues Liska e Marco Aurélio Sanches jus�ficaram suas ausências à reunião. Havendo número
legal, o Presidente do CONSUNI, Sandro Amadeu Cerveira, dá início à 249ª Reunião Ordinária do
Conselho Universitário. O Presidente do Conselho inicia a sessão com o comunicado da presidência,
anunciando que a próxima reunião será realizada no dia dezenove de fevereiro de dois mil e vinte, onde
será apresentado o calendário para as reuniões do primeiro semestre. Em seguida coloca em apreciação
as atas das reuniões de nº 246 e 248 do CONSUNI. Não havendo manifestações, são colocadas em
votação e aprovadas. Após isso, passa-se à Ordem do Dia. a) Processo 23087.003228/2019-62 – recurso
do discente Ruanyto Willy Correia: a presidência da mesa inicia o assunto jus�ficando que o processo não
foi analisado na reunião anterior, devido à falta de quórum e faz uma rápida apresentação do teor do
processo. Logo após sugere que o processo seja res�tuído ao CEPE, para que seja analisada a
razoabilidade, legalidade, conveniência e aplicabilidade do § 2 do Art. 22 do Regimento da pós-graduação
junto ao recurso solicitado pelo discente, que tenha efeito suspensivo até a decisão do Conselho. Não
havendo quem queira discu�r, é colocado em votação e aprovada por unanimidade e o referido processo
é res�tuído ao CEPE para que seja avaliado. Nesse momento é respeitado um minuto de silêncio em
homenagem à servidora da UNIFAL-MG, Claudia Durante, que faleceu no dia treze dezembro. b) Processo
23087.012944/2019-31 – recurso da discente Junia Maria Aparecida Moreira de Miranda: A presidência
faz uma pequena apresentação do processo e jus�fica que o mesmo estava sendo analisado na úl�ma
reunião, mas devido à falta de quórum não pode ser votado. Não havendo manifestações é colocado em
votação, sendo aprovado por unanimidade o indeferimento do recurso apresentado pela discente. O
presidente da mesa pede a inversão de pauta onde primeiramente será apresentado o Item d e após o
Item c da pauta. A inversão foi favorável pelos conselheiros e conselheiras. d) Processo
23087.023351/2019-08 - encaminhamento PAINT/2020 para aprovação do CONSUNI: o Presidente pede
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autorização do uso da palavra, ao Conselho, do auditor Jeferson dos Santos. Após aprovado o uso da
palavra, o auditor Jeferson dos Santos fez uma breve apresentação do PAINT/2020 e jus�ficou que sua
aprovação deverá ser na úl�ma reunião do ano em exercício. O assunto é colocado em discussão e, na
sequência, colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. c) Processo 23087.022190/2019-27 -
proposta Orçamentária 2020: é solicitada, pelo Presidente da mesa, a autorização do uso da palavra pelo
pró-reitor de Planejamento Lucas Mendonça e pela coordenadora de orçamento da PROPLAN, Stephanie
Silva. Aprovado o uso da palavra, a coordenadora de orçamento apresentou a proposta orçamentária do
ano de 2020. Finalizada a apresentação, o assunto foi colocado em discussão. Colocado em votação, a
Proposta Orçamentária 2020 foi aprovada. e) Formação de Grupo de Trabalho (GT) para revisão da
Resolução 83/2015: o Presidente da mesa jus�fica a importância da formação desse grupo de trabalho
para revisar a Resolução 83/2015 que demanda muito trabalho técnico. O Conselho aprova a formação
do grupo de trabalho que será composto por um representante da Progepe sendo o presidente do GT, um
representante da Proex, um representante da PRPPG e mais 3 representantes indicados pelo CONSUNI
sendo eles, Humberto Brandão (ICEx), Leandro Revelli (ICSA). A reunião encerrou-se às 15h20. Nada mais
a registrar, eu, Romeu Adriano da Silva, Secretário Geral, lavrei a presente ata que assino juntamente com
o Presidente do CONSUNI:

Sandro Amadeu Cerveira

Romeu Adriano da Silva

Documento assinado eletronicamente por Carla Leila Oliveira Campos, Secretária Geral, em
15/06/2021, às 11:21, 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, Reitor, em 15/06/2021, às
14:38, 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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