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ATA DA 292ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG). Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um,
às catorze horas e dez minutos, sob a presidência do Vice-Reitor, Alessandro Antônio Costa Pereira,
Presidente em exercício do Consuni, reuniram-se em sessão ordinária e por videoconferência os
seguintes conselheiros: Representantes docentes: Anelena More�o Salomão (Faculdade de Medicina),
Carine Ervolino Oliveira (Ins�tuto de Ciências Biomédicas), Daniel Juliano Pamplona da Silva (Ins�tuto de
Ciências e Tecnologia), Estela Regina Oliveira (Ins�tuto de Ciências Biomédicas), Evelise Aline Soares
(Faculdade de Medicina), Fábio Antônio Colombo (Faculdade de Ciências Farmacêu�cas), Frederico dos
Reis Goyatá (Faculdade de Odontologia), Iraí Santos Júnior (Ins�tuto de Ciências e Tecnologia), Leandro
Araújo Fernandes (Faculdade de Odontologia), Leonardo Henrique Soares Damasceno (Ins�tuto de
Ciências e Tecnologia), Le�cia Lima Milani Rodrigues (Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas), Le�cia
Tamie Paiva Yamada (Faculdade de Nutrição), Luciana Azevedo (Faculdade de Nutrição), Marcelo Lacerda
Rezende (Ins�tuto de Ciências Exatas), Marcos de Carvalho (Ins�tuto de Ciências Humanas e Letras),
Maria Rita Rodrigues (Faculdade de Ciências Farmacêu�cas), Mirta Mir Caraballo (Ins�tuto de Ciências
Exatas), Paulo César de Oliveira (Ins�tuto de Ciências Humanas e Letras), 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), Renata Piacen�ni Rodriguez (Ins�tuto de Ciências e
Tecnologia), Ta�ana Teixeira de Miranda (Ins�tuto de Ciências Biomédicas), Valdemar Antônio Paffaro
Júnior (Ins�tuto de Ciências Biomédicas); Representantes TAEs: Daniela de Cássia Pereira, Augusto Carlos
Marche�, Eduardo José Vieira, Iêda Gomes Francisco, Ivanei Salgado, Marco Aurélio Sanches, Patrícia da
Cruz Ruella e Wallace Figueiredo Gonçalves; e, Representante discente de graduação: José Luiz Alves
Neto. Constatada a existência de quórum, o Presidente iniciou a sessão com o expediente: a)
Comunicados da Presidência: 1) O Presidente lembrou aos conselheiros que, na 290ª reunião do Consuni,
realizada em 24 de setembro de 2021, o Conselho deliberou pela formação de um GT para discu�r e
apresentar propostas em relação à Instrução Norma�va nº 2. Contudo, até a presente data, nenhum
conselheiro havia enviado e-mail à Secretaria Geral se disponibilizando a compor esse GT. 2) Frente aos
atrasos no pagamento das bolsas aos alunos do PIBID e Residência Pedagógica, o Presidente apresentou
carta elaborada pelo ForPIBID-RP, demandando o pagamento dessas bolsas em atraso e colocou em
deliberação a possibilidade de o Consuni chancelar essa carta, colocando-se como parceiro das
ins�tuições que a assinam. Foi decidido, por unanimidade, que seria elaborado um documento
manifestando o apoio do Consuni à demanda. 3) Ata da 291ª reunião: aprovada com treze abstenções.
Ordem do dia: O Presidente abriu a ordem do dia com o pedido de inversão do item “e” da pauta para
primeiro assunto de pauta, com base no § 6º, do art. 26, do Regimento do Consuni, que determina que,
quando um assunto for re�rado de pauta por exceder o tempo máximo de discussão, ele deverá voltar à
pauta da próxima reunião como primeiro assunto de pauta após a apreciação dos assuntos deliberados
ad referendum quando houver. Colocada em deliberação, a inversão da pauta foi aprovada por
unanimidade. e) Processo nº 23087.011311/2021-20 – Relatoria da Minuta do Regimento do ICT –
deliberação. O Presidente informou que foi encaminhado pela Comissão Relatora um pedido de re�rada
de pauta do processo, pois a maioria dos membros dessa comissão encontram-se de férias. O pedido foi
aprovado unanimidade. a) Processo nº 23087.016468/2021-41 – Alteração de norma�zação em relação
às barreiras sanitárias – deliberação. Após a apresentação do processo pela Secretária Geral, foram
abertas as discussões. Com a palavra franqueada, a professora Cris�ane Aparecida Silveira Monteiro
(Presidente da Comissão), respondeu aos ques�onamentos levantados. Colocado em deliberação, o
pedido foi aprovado por unanimidade. Às 14h55, a conselheira Renata Piacen�ni comunicou que
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precisaria se ausentar da reunião por mo�vos de saúde. b) Processo nº 23087.008479/2020-77 –
Relatoria da Minuta do Programa de Gestão para Implantação de Trabalho Remoto – deliberação. O
presidente da Comissão Relatora, conselheiro Eduardo José Vieira, fez a apresentação da minuta que,
colocada em deliberação, foi aprovada por unanimidade. Posteriormente, passou-se à apresentação dos
destaques que também foram aprovados por unanimidade. c) Processo nº 23087.012242/2021-71 –
Relatoria Minuta de alteração do § 3º, do art. 2º da Resolução/CONSUNI/Nº 27/2018 – deliberação. O
presidente da Comissão Relatora, conselheiro Marco Aurélio Sanches, fez a apresentação da minuta e do
destaque apresentado pela comissão. A minuta e os destaques foram aprovados, com duas abstenções.
Com a palavra franqueada, o Coordenador da Comissão Interna de Supervisão da Carreira dos Cargos
Técnico-Administra�vos em Educação (CIS), Logan Souza Nogueira, apresentou esclarecimentos sobre o
destaque que havia enviado à proposta e agradeceu ao Consuni pela apreciação da matéria.  Às 15h20, a
conselheira Patrícia da Cruz comunicou que precisaria se ausentar da reunião. d) Processo nº
23087.016499/2021-01 – Proposta de alteração da Resolução/CONSUNI/Nº 27/2018 - concurso com
prova didá�ca on-line – deliberação. Após a apresentação do processo pela Secretária Geral, foram
abertas as discussões. O conselheiro Marcos de Carvalho pediu a re�rada de pauta do processo, com
base em um pedido da Profa. Rosângela Rodrigues Borges, que afirmou já ter encaminhado um processo
com a mesma proposta. Após discussões, o conselheiro Marcos de Carvalho entendeu que seria melhor
fazer um pedido de vistas ao processo. Colocado em deliberação, o pedido de vistas foi aprovado com
uma abstenção. Às dezesseis horas, 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
25/11/2021, às 14:40, 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 29/11/2021, às 13:22, 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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