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ATA DA 288ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG). Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às
catorze horas, sob a presidência do Reitor, Sandro Amadeu Cerveira, Presidente do Consuni, reuniram-se
em sessão ordinária e por videoconferência os seguintes conselheiros: Maria Betânia Tin� de Andrade
e Rogério Silva Lima (Escola de Enfermagem), Ana Lúcia Leite Moraes (Faculdade de Ciências
Farmacêu�cas), Bárbara Ávila Chagas da Silva e Evelise Aline Soares (Faculdade de Medicina), Gislene
Regina Fernandes (Faculdade de Nutrição), Alessandro Aparecido Pereira, Daniel Augusto de Faria
e Suzane Cris�na Pigossi (Faculdade de Odontologia), Estela Regina Oliveira, Eduardo de Figueiredo
Peloso, Carine Ervolino Oliveira e Valdemar Antônio Paffaro Júnior (Ins�tuto de Ciências Biomédicas),
Leonardo Henrique Soares Damasceno, Marcos Vinicius Rodrigues, Fabiano Cabañas Navarro, Renata
Piacen�ni Rodriguez e Jaqueline Costa Mar�ns (Ins�tuto de Ciência e Tecnologia), Carmélia Bonfim Jacó
Rocha e Luciana Maria dos Reis (Ins�tuto de Ciências da Motricidade), Rogério Grasse�o Teixeira da
Cunha, Felipe Gomes Rubira  (saída 15:00) (Ins�tuto de Ciências da Natureza), Evandro Monteiro e Célio
Wisniewski  (Ins�tuto de Ciências Exatas), Renata Nunes Vasconcelos, Wesley Silva e Marcos de Carvalho
(Ins�tuto de Ciências Humanas e Letras), Manoel Vitor de Souza Veloso, Nildred Stael Fernandes Mar�ns,
Gislene Araujo Pereira e Paulo Roberto Rodrigues de Souza (Ins�tuto de Ciências Sociais
Aplicadas), Eduardo Tonon de Almeida (Ins�tuto de Química), Augusto Carlos Marche�, Nayhara Juliana
Aniele Pereira Thiers Vieira, Wallace Figueiredo Gonçalves, Robson Vitor Freitas Reis, Thiago Bueno
Pereira e Paula Mari Sato (representantes dos TAEs). Jus�ficaram ausência: Claudio Umpierre Carlan,
Maria Angelica Maia Gaio�o, Fábio Antônio Colombo, Paulo César de Oliveira e Ivanei
Salgado. Constatada a existência de quórum, o Presidente iniciou a sessão com o expediente: a)
aprovação das atas das 283ª e 284ª reuniões. Ambas as atas foram aprovadas com uma abstenção; b)
pedido de inserção em pauta do Processo 23087.012290/2021-60, com a proposta de Resolução para
ins�tuir o sorteio de Conselheiros para a composição de Comissões Relatoras, quando não houver
manifestação voluntária de interessados em integrar essas comissões. Não havendo quem quisesse
discu�r a matéria, foi encaminhada para votação a inclusão do processo como primeiro item de pauta. O
encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Ordem do dia: a) Processo 23087.012290/2021-60. O
Presidente apresentou a proposta, de que, não havendo voluntários para formação de comissão relatora,
serão sorteados pela Secretaria Geral e homologados pelo pleno, 3 (três) nomes entre os conselheiros
�tulares (presentes ou não à sessão) para compor a referida comissão. Ressaltou que os conselheiros
sorteados poderão se eximir da responsabilidade caso exista evidente conflito de interesse em virtude do
teor da matéria ou já estejam par�cipando de outra comissão relatora em andamento, sendo, nesse caso,
sorteado outro nome até que a comissão esteja completa. Acrescentou ainda que os conselheiros que
par�ciparem de comissões em decorrência de sorteio terão seus nomes re�rados da lista para novos
sorteios durante o ano vigente, podendo par�cipar voluntariamente em outras comissões, caso desejem.
Não havendo quem quisesse discu�r a matéria, o documento foi colocado em deliberação e aprovado
por unanimidade. b) Processo nº 23087.011311/2021-20 - Proposta de alteração do Regimento Interno
do Ins�tuto de Ciência e Tecnologia (ICT) - deliberação. O Presidente fez a apresentação da proposta e
com as discussões abertas, houve pedido para inserção no processo do texto do regimento anterior do
ICT e da ata em que a proposta atual foi aprovada. A conselheira Renata Piacen�ni Rodriguez,
comprometeu-se a anexar os documentos ao processo. O Presidente encaminhou então pela formação
de Comissão Relatora. Aprovada a proposta por unanimidade, abriu-se para a manifestação de
voluntários para formar a Comissão. Manifestaram-se os conselheiros Celio Wisniewski, Paula Sato e
Jaqueline Costa Mar�ns. Colocada em deliberação a composição da Comissão, sob a presidência do
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conselheiro Celio Wisniewski, foi aprovada por unanimidade. c) Processo nº 23087.010725/2021-
31 - Polí�ca de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais - deliberação. O Presidente fez a apresentação
da proposta. Com a palavra franqueada, a ouvidora, Kellen Rocha de Souza, apresentou explicações sobre
a redação da Minuta. O Presidente encaminhou então pela formação de Comissão Relatora. Aprovada a
proposta por unanimidade, abriu-se para a manifestação de voluntários para formar a Comissão.
Manifestou-se o conselheiro Eduardo Tonon de Almeida. Os nomes dos conselheiros Renata Nunes
Vasconcelos e Manoel Vitor de Souza Veloso foram selecionados via sorteio. Como o conselheiro Manoel
Vitor de Souza Veloso par�cipa de outras comissões, foi feito novo sorteio e selecionado o conselheiro
Nelson Teixeira Lemes. Colocada em deliberação, sob a presidência do conselheiro Eduardo Tonon de
Almeida, a composição da Comissão foi aprovada por unanimidade. d) Processo nº 23087.006394/2021-
35 - Recurso - discente Lucas de Carvalho Luz - deliberação. O Presidente fez a apresentação da
proposta. Houve manifestação para que fossem juntados ao processo os comprovantes de tenta�va de
contato da Prace com o discente. Com a palavra franqueada, a Pró-Reitora em Exercício da Prace,
Anayara Raíssa Pereira de Souza, apresentou esclarecimentos acerca da situação do aluno e da
tramitação do processo na Prace. Com a palavra franqueada, o Auditor-Chefe, Daniel Silva de Oliveira, fez
considerações acerca de aspectos formais do processo. Houve encaminhamento pela re�rada do
processo de pauta, que foi aprovado por unanimidade. e) Processo nº 23087.006013/2021-
18 - Regimentos do Centro de Bioterismo e CONSEBIO (Formação de Comissão Relatora) - deliberação.
O Presidente explicou que o processo aguardava formação de Comissão Relatora, mas não houve
manifestação de interessados à Secretaria Geral. Os conselheiros Estela Regina Oliveira e Rogério
Grasse�o Teixeira da Cunha manifestaram interesse em compor a Comissão. A conselheira Maria Rita
Rodrigues foi selecionada por sorteio. Colocada em deliberação, sob a presidência da conselheira Estela
Regina Oliveira, a composição da Comissão foi aprovada por unanimidade. f) Processo
nº 23087.018213/2020-32 - Alteração do Art. 37 do Regimento Interno do Colegiado da Prograd -
deliberação. O Presidente fez a apresentação da proposta. Com a palavra franqueada, o Pró-Reitor da
Prograd, José Francisco Lopes Xarão, explicou que o processo voltou à pauta, pois havia sido solicitada
adequação na redação da Minuta. Abertas as discussões, houve o encaminhamento para que o processo
fosse re�rado de pauta até que o GT-Legis apresente o parecer que lhe foi solicitado sobre o sistema de
votação nos órgãos colegiados da UNIFAL-MG. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade.
g) Processo nº  23087.005970/2021-27 - Proposta de alteração do Regimento Interno do Departamento
de Apoio Pedagógico (DAP) da Pró-Reitoria de Graduação - deliberação. O Presidente fez a apresentação
da proposta. Com a palavra franqueada, o Pró-Reitor da Prograd, José Francisco Lopes Xarão, fez
considerações acerca do processo. Houve ques�onamentos sobre a competência da Prograd para aprovar
a criação de subdivisões em seu regimento e sobre a delegação de poderes conferida à Pró-Reitoria pelo
Regimento Geral. Com a palavra franqueada, o Auditor-Chefe, Daniel Silva de Oliveira, apresentou seu
parecer acerca do processo. Encerradas as discussões, foram propostos os seguintes encaminhamentos:
1) a delegação dada pelo Consuni à Prograd permite a criação de subdivisões na estrutura interna da Pró-
Reitoria; 2) a delegação dada pelo Consuni à Prograd não permite a criação de subdivisões na estrutura
interna da Pró-Reitoria. O resultado da votação foi: vinte e nove votos na proposta 2 e cinco abstenções.
Com a aprovação da proposta 2, o Presidente destacou que a decisão da Prograd que criou subdivisões
no DAP ficou revogada. Às dezesseis horas e vinte e cinco minutos, o Presidente encerrou a reunião. Nada
mais a registrar, eu, Carla Leila Oliveira Campos, Secretária-Geral, lavrei a presente ata, que assino
juntamente com o Presidente do CONSUNI.

Sandro Amadeu Cerveira (Presidente)

Carla Leila Oliveira Campos (Secretária-Geral)

 

Documento assinado eletronicamente por Carla Leila Oliveira Campos, Secretária Geral, em
27/08/2021, às 09:45, 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
05/10/2021, às 18:36, 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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