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ATA DA 291ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG). Aos catorze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às dez
horas e trinta minutos, sob a presidência do Vice-Reitor, Alessandro Antônio Costa Pereira, Presidente em
exercício do Consuni, reuniram-se em sessão extraordinária e por videoconferência os seguintes
conselheiros: Anelena More�o Salomão (Faculdade de Medicina), Carmélia Bonfim Jacó Rocha (Ins�tuto
de Ciências Biomédicas), Célio Wisniewski (Ins�tuto de Ciências Exatas), Deive Ciro de Oliveira (Ins�tuto
de Ciências Sociais Aplicadas), Eduardo de Figueiredo Peloso (Ins�tuto de Ciências Biomédicas), Evelise
Aline Soares (Faculdade de Medicina), Fábio Antônio Colombo (Faculdade de Ciências Farmacêu�cas),
Flávio Barbieri Gonzaga (Ins�tuto de Ciências Exatas), Gislene Regina Fernandes (Faculdade de Nutrição),
Jaqueline Costa Mar�ns (Ins�tuto de Ciências e Tecnologia), Leandro Araújo Fernandes (Faculdade de
Odontologia), Luciana Maria dos Reis (Ins�tuto de Ciências da Motricidade), Marcela Filie Haddad
(Faculdade de Odontologia), Marcos Vinicius Rodrigues (Ins�tuto de Ciências e Tecnologia), Maria Betânia
Tin� de Andrade (Escola de Enfermagem), Maria Rita Rodrigues (Faculdade de Ciências Farmacêu�cas),
Paulo Henrique de Souza (Ins�tuto de Ciências da Natureza), Paulo Roberto Rodrigues de Souza (Ins�tuto
de Ciências Sociais Aplicadas), Pedro Orival Luccas (Ins�tuto de Química), Manoel Vitor de Souza Veloso
(Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas), Rogério Grasse�o Teixeira da Cunha (Ins�tuto de Ciências da
Natureza), Silvia Graciela Ruginsk Leitão (Ins�tuto de Ciências Biomédicas), Augusto Carlos Marche�
(representante dos TAEs), Iêda Gomes Francisco (representante dos TAEs), Ivanei Salgado (representante
dos TAEs), Marco Aurélio Sanches (representante dos TAEs), Nayhara Juliana Aniele Pereira Thiers Vieira
(representante dos TAEs), Thiago Bueno Pereira (representante dos TAEs), Wallace Figueiredo Gonçalves
(representante dos TAEs) José Luiz Alves Neto (representante discente de graduação). Constatada a
existência de quórum, o Presidente iniciou a sessão com o expediente: a) Deliberação sobre a realização
da reunião extraordinária. O Presidente jus�ficou a necessidade de realização da reunião devido à
urgência de que o Consuni deliberasse sobre a solicitação de isenção de recurso de ressarcimento
proveniente de financiamento para pesquisa (processo 23087.016842/ 2021-17). Colocada em
deliberação, a realização da reunião foi aprovada por unanimidade. b) Processo 23087.017036/2021-58 -
Plano de Auditoria Interna 2022, Contexto, Universo de Auditoria. O Presidente fez a apresentação do
processo para conhecimento do Consuni. Ordem do Dia: Devido a um ques�onamento de que um
recurso interposto ao concurso do processo 23087.003810/2021-43, item a da pauta, não estava
disponível aos conselheiros, foi feito o pedido de inversão de pauta, até que o documento pudesse ser
disponibilizado. Colocada em deliberação, a inversão da pauta foi aprovada por unanimidade. b) Processo
23087.016842/2021-17 – Solicitação de autorização da abdicação de recurso proveniente de
financiamento para pesquisa - deliberação. Feita a apresentação do processo pela Secretaria Geral, foram
abertas as discussões. Com a palavra franqueada, o professor Bruno Mar�ns Dala Paula apresentou
esclarecimentos adicionais. Houve ques�onamentos acerca da matéria, os quais foram respondidos pelo
professor Bruno e pelos pró-reitores de Administração e Finanças, Mayk Vieira Coelho, e de Pesquisa e
Pós-Graduação, Vanessa Bergamin Boralli Marques, ambos com as falas franqueadas. Colocado em
deliberação, o pedido de isenção da taxa de ressarcimento ins�tucional para a execução do projeto de
pesquisa e intervenção social, foi aprovado com uma abstenção. a) Processo 23087.003810/2021-43 -
Homologação de concurso público para professor de Hematologia Clínica (aprovado ad referendum) -
deliberação. Com o recurso disponibilizado aos conselheiros, foram abertas as discussões acerca da
aprovação ad referendum do resultado de concurso público. Houve ques�onamento do conselheiro
Augusto Carlos Marche� sobre a não disponibilização das provas escritas dos candidatos no processo.
Com a fala franqueada, o Diretor de Processos Sele�vos, Júlio César Barbosa, informou que as provas
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estavam no documento SEI 0600116 do processo. Não havendo mais quem quisesse discu�r a matéria, o
Presidente colocou em deliberação a aprovação do ad referendum. O encaminhamento foi aprovado por
unanimidade. Às onze horas e vinte 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 em exercício do Consuni.

 

Alessandro Antônio Costa Pereira (Presidente em exercício)
 

Carla Leila Oliveira Campos (Secretária-Geral)

Documento assinado eletronicamente por Carla Leila Oliveira Campos, Secretária Geral, em
25/10/2021, às 17:34, 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 Alessandro Antônio Costa Pereira, Presidente em
exercício do Consuni, em 25/10/2021, às 17:44, 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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