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ATA DA 290ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG). Aos vinte e quatro dias do mês de setembro 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:
Representantes docentes: Escola de Enfermagem: Rogério Silva Lima, Faculdade de Ciências
Farmacêu�cas: Maria Rita Rodrigues e Lucas Lopardi Franco, Faculdade de Medicina: Evelise Aline Soares,
Faculdade de Nutrição: Gislene Regina Fernandes, Faculdade de Odontologia: Suzane Cris�na
Pigossi, Ins�tuto de Ciências Biomédicas: Eduardo de Figueiredo Peloso e Silvia Graciela Ruginsk
Leitão, Ins�tuto de Ciências da Motricidade: Juscelio Pereira da Silva e Luciana Maria dos Reis, Ins�tuto
de Ciências e Tecnologia: Daniel Juliano Pamplona da Silva, Fabiano Navarro, Flavio Gonçalves, Jaqueline
Costa Mar�ns e Leonardo Henrique Soares Damasceno, Ins�tuto de Ciências da Natureza: Paulo
Henrique de Souza, Rogério Grasse�o Teixeira da Cunha e Roseli Soncini, Ins�tuto de Ciências
Exatas: Célio Wisniewski e Evandro Monteiro, Ins�tuto de Ciências Humanas e Letras: Claudio Umpierre
Carlan, Marcos de Carvalho, Renata Nunes Vasconcelos e Paulo César de Oliveira, Ins�tuto de Ciências
Sociais Aplicadas: Gislene Araujo Pereira, Manoel Vitor de Souza Veloso e Paulo Roberto Rodrigues de
Souza, Ins�tuto de Química: Eduardo Tonon de Almeida  Representantes TAES: Alexandre Vieira Rubim,
Augusto Carlos Marche�, Daniel Barbosa Bruno, Daniela de Cássia Pereira, Eduardo José Vieira, Ivanei
Salgado, Marco Aurélio Sanches, Patrícia da Cruz Ruella e Robson Vitor Freitas
Reis Representante discente: José Luiz Alves Neto. Constatada a existência de quórum, o Presidente
iniciou a sessão e passou, de imediato, ao expediente: a) Comunicados da Presidência: o Presidente
comunicou sobre a retomada das a�vidades presenciais na UNIFAL-MG e também sobre a retomada do
Sistema Sen�nela para acompanhamento dos casos de Covid-19. Informou também sobre a retomada
das negociações com a prefeitura de Alfenas-MG quanto ao termo de parceria com UNIFAL-MG para
atuação no Ambulatório Dr. Plínio do Prado Cou�nho. b) Ata da 289ª reunião: aprovada com três
abstenções. Ordem do dia: A conselheira Gabriela Serenini Prado Santos pediu inversão do item “l” para
o início da pauta, após deliberação sobre os processos de concursos, pois, como presidente da comissão
relatora da Instrução Norma�va nº 2, ela não poderia ficar até o final da reunião devido a outro
compromisso. O pedido de inversão foi aprovado com duas abstenções e um voto contrário. O
conselheiro Paulo Roberto Rodrigues de Souza solicitou a extensão do prazo para envio do relatório da
Comissão Relatora do processo 23087.008045/2021-58, referente ao Programa de Desenvolvimento
Ins�tucional – Pro-DI, pois a Comissão está aguardando parecer da Procuradoria Jurídica. O pedido foi
aprovado por unanimidade. O conselheiro José Luiz Alves Neto pediu a inversão de pauta do item “m”
para o início da pauta para que não se corresse o risco de adiar a discussão, devido à extensão da pauta.
O pedido foi aprovado por unanimidade e o processo foi alocado após o item “l”. a) Processo nº
23087.001937/2021-28 -Homologação do Resultado Final do Concurso Público para Professor do
Magistério Superior - Edital 52/2021 (aprovado ad referendum)– deliberação. Não havendo quem
quisesse discu�r a matéria, foi colocada em votação a aprovação da homologação ad referendum do
concurso. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. b) Processo nº 23087.021114/2019-02 -
Abertura de concurso público para o cargo de Médico – deliberação. Após apresentação do processo pela
Secretária Geral, foram abertas as discussões. A conselheira Evelise Aline Soares solicitou a inclusão dos
seguintes trechos no edital do concurso referente às atribuições do cargo: “1- nas atribuições do cargo:
assessorar nas a�vidades de ensino, pesquisa e extensão e supervisão dos acadêmicos do curso de
graduação em medicina e pós-graduação na modalidade de Residência Médica na área de saúde mental
e/ou psiquiatria; 2- a carga horária será compar�lhada entre a FAMED e o CIAST.” Houve
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ques�onamentos e manifestações de apoio ao pedido da FAMED. Com a palavra franqueada, a Pró-
Reitora de Gestão de Pessoas, Juliana Guedes Mar�ns, explicou a origem da vaga e afirmou que não via
problema no compar�lhamento do servidor solicitado pela FAMED, pois isso já acontece na UNIFAL-MG.
Colocado em deliberação, o pedido de abertura de concurso com a inclusão do pedido da FAMED foi
aprovado com uma abstenção. c) Processo nº 23087.011738/2021-28 - Abertura de concurso público
para o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais – deliberação. Após apresentação do processo pela
Secretária Geral e não havendo quem quisesse discu�r a matéria, foi colocada em deliberação a abertura
do concurso que foi aprovada com uma abstenção da conselheira Daniela de Cássia Pereira, que solicitou
que seu voto fosse registrado em ata. l) Processo nº 23087.008773/2020-89 - Instrução Norma�va nº 2
(criação de Grupo de Trabalho) – deliberação. Após apresentação do processo pela Secretária Geral, a
conselheira Gabriela Serenini Prado Santos informou sobre a conclusão dos trabalhos da Comissão
Relatora e sugeriu que, devido à complexidade da matéria em pauta, fosse formado um Grupo de
Trabalho para elaborar um documento acerca do controle de carga horária docente. Colocado em
deliberação, o encaminhamento foi aprovado por unanimidade. O Presidente informou que os
interessados em compor esse GT deveriam enviar nomes à Secretaria Geral por e-mail ao longo da
semana. m) Processo nº 23087.006394/2021-35 – Recurso - discente Lucas de Carvalho Luz (relatório do
pedido de vistas) – deliberação. Após apresentação do processo pela Secretária Geral, o conselheiro José
Luiz Alves Neto apresentou seu pedido de vistas. Com a palavra franqueada, o discente Lucas de Carvalho
Luz manifestou-se acerca do processo. Houve ques�onamentos e manifestações de alguns conselheiros.
Com a palavra franqueada, o Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudan�s, Wellington Ferreira Lima,
respondeu aos ques�onamentos levantados e defendeu a manutenção da decisão do Colegiado de
Assuntos Estudan�s. Durante sua fala, o discente Lucas de Carvalho Luz afirmou ter sofrido um episódio
de racismo durante os jogos da UNIFAL-MG, em 2019, o que afetou seu rendimento acadêmico àquela
época. O Presidente ques�onou ao discente se houve formalização em relação a essa denúncia e, como o
discente disse ainda não o ter feito, foi solicitado que ele formalizasse a reclamação junto à Reitoria ou à
Prace. O Presidente também informou que, ao término desta seção do Consuni, determinará a abertura
de uma sindicância para inves�gar o caso e determinar a eventual responsabilização dos estudantes
envolvidos no episódio. Colocado em deliberação, o recurso do discente foi deferido com vinte e nove
votos favoráveis, quatro contrários, seis abstenções e um voto em branco. d) Processo nº
23087.015554/2021-37 - Proposta de alteração de Regimento Interno da Ouvidoria – deliberação. Após a
apresentação do processo pela Secretária Geral, com a palavra franqueada, a Ouvidora, Kellen Rocha de
Souza, explicou a necessidade das alterações sugeridas no Regimento Interno da Ouvidoria. Colocada em
deliberação, a proposta foi aprovada com uma abstenção. Devido à similaridade entre as matérias dos
processos “e”, “f”, “g”, “h” e “i”, a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Vanessa Bergamin Boralli
Marques, com a palavra franqueada, fez uma apresentação geral das propostas. Não havendo quem
quisesse discu�r as propostas, o Presidente encaminhou pela votação em bloco desses processos: e)
Processo nº 23087.014228/2021-11 - Proposta de criação do curso de Pós-Graduação lato sensu em
“Educação Matemá�ca na Contemporaneidade” – deliberação. f) Processo nº 23087.014620/2021-51 -
Proposta de criação do curso de Pós-Graduação lato sensu em “Ensino de Sociologia e Projeto de Vida” –
deliberação. g) Processo nº 23087.014557/2021-53 - Proposta de criação do curso de Pós-Graduação lato
sensu em “Didá�cas e metodologias par�cipa�vas na construção da prá�ca pedagógica” – deliberação. h)
Processo nº 23087.014279/2021-34 - Proposta de criação do curso de Pós-Graduação lato sensu em
Neurociências aplicada à Educação – deliberação. i) Processo nº 23087.014602/2021-70 - Proposta de
criação do curso de Pós-Graduação lato sensu em “Modelagem em Matemá�ca/Esta�s�ca na Educação”
– deliberação. Colocadas em deliberação, as propostas de criação dos cursos foram aprovadas por
unanimidade. j) Processo nº 23087.005911/2020-78 - Proposta de abertura do Mestrado Profissional em
Matemá�ca em Rede Nacional - PROFMAT – deliberação. Após apresentação do processo pela Secretária
Geral, a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Vanessa Bergamin Boralli Marques, apresentou
informações adicionais à matéria. Houve ques�onamentos que foram respondidos pela Pró-Reitora.
Colocada em deliberação, a criação do curso foi aprovada por unanimidade. k) Processo nº
23087.015704/2021-11 - Homologação GT para alterações no Regimento do CONSUNI – deliberação.
Após a apresentação do processo pela Secretária Geral, foi colocada em deliberação a composição do
Grupo de Trabalho com os seguintes nomes: Paulo Roberto Rodrigues de Souza (presidente), Thiago
Bueno Pereira, Paulo César de Oliveira, Robson Vítor Freitas Reis e Célio Wisniewski. Colocada em
deliberação, a composição do GT foi aprovada por unanimidade. n) Processo nº 23087.010725/2021-31 -
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Relatoria Minuta da Polí�ca de Proteção de Dados – UNIFAL – deliberação. Após a apresentação do
processo pela Secretária Geral, foi colocada em deliberação a aprovação da Minuta da Polí�ca de
Proteção de Dados da UNIFAL-MG. A minuta foi aprovada por unanimidade. Na sequência, foi passada a
palavra ao conselheiro Eduardo Tonon de Almeida para que apresentasse a relatoria do processo. O
destaque referente ao preâmbulo foi aprovado por unanimidade. O conselheiro José Luiz Alves Neto
levantou um ques�onamento sobre a não par�cipação de discentes na composição do comitê. Com a
palavra franqueada, o servidor TAE, Alex Trindade Barbosa, disse que entende não haver impedimento à
par�cipação discente. Como o prazo para apresentação de destaques já havia se encerrado, o Presidente
encaminhou pela re�rada de pauta do processo e reabertura do prazo para novos destaques. O
encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Encerrado o prazo regimental para a realização da
reunião, o Presidente então propôs os seguintes encaminhamentos: 1) estender a reunião por mais uma
hora; 2) suspender a reunião e dar con�nuidade a ela no dia vinte e nove de setembro, às nove horas. O
encaminhamento 2 foi aprovado, havendo uma abstenção, e a reunião foi encerrada às dezessete horas e
cinco minutos. Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às nove horas e dez
minutos, a reunião foi retomada, por videoconferência, sob a presidência do Reitor, Sandro Amadeu
Cerveira, Presidente do CONSUNI, e com a presença dos seguintes conselheiros: Representantes
docentes: Escola de Enfermagem: Fábio de Souza Terra e Rogério Silva Lima, Faculdade de Ciências
Farmacêu�cas: Maria Rita Rodrigues, Fábio Antônio Colombo e Lisandra Brandino de Oliveira, Faculdade
de Medicina: Evelise Aline Soares, Faculdade de Nutrição: Cris�na Garcia Lopes Alves e Gislene Regina
Fernandes, Faculdade de Odontologia: Alessandro Aparecido Pereira, Ins�tuto de Ciências Biomédicas:
Alessandra Esteves, Eduardo de Figueiredo Peloso e Silvia Graciela Ruginsk Leitão, Ins�tuto de Ciências da
Motricidade: Juscelio Pereira da Silva e Luciana Maria dos Reis, Ins�tuto de Ciências e Tecnologia: Daniel
Juliano Pamplona da Silva, Fabiano Navarro, Flavio Gonçalves, Jaqueline Costa Mar�ns, Leonardo
Henrique Soares Damasceno e Renata Piacen�ni Rodriguez, Ins�tuto de Ciências da Natureza: Paulo
Henrique de Souza, Rogério Grasse�o Teixeira da Cunha e Roseli Soncini, Ins�tuto de Ciências
Exatas: Célio Wisniewski, Marcelo Lacerda Rezende  e Evandro Monteiro, Ins�tuto de Ciências Humanas e
Letras: Marcos de Carvalho, Paulo César de Oliveira e Wesley Silva, Ins�tuto de Ciências Sociais
Aplicadas: Bernardo Pádua Jardim de Miranda, Gislene Araujo Pereira, Manoel Vitor de Souza Veloso
e Paulo Roberto Rodrigues de Souza, Ins�tuto de Química: Eduardo Tonon de Almeida e Thiago Bueno
Pereira  Representantes TAES: Alexandre Vieira Rubim, Augusto Carlos Marche�, Daniela de Cássia
Pereira, Eduardo José Vieira, Ivanei Salgado, Marco Aurélio Sanches, Patrícia da Cruz Ruella, Robson Vitor
Freitas Reis Representante discente: José Luiz Alves Neto. Constatada a existência de quórum, o
Presidente iniciou a sessão e passou, de imediato, à ordem do dia: o) Processo nº 23087.006013/2021-18
- Relatoria Minuta dos Regimentos do Centro de Bioterismo e CONSEBIO – deliberação. Após
apresentação do processo pela Secretária Geral, foi colocada em deliberação a aprovação das Minutas
dos regimentos do Centro de Bioterismo e do CONSEBIO. Ambas foram aprovadas com uma abstenção.
Na sequência, a conselheira Estela Regina Oliveira passou à apresentação da relatoria do Regimento do
Centro de Bioterismo. A alteração proposta no ar�go primeiro foi aprovada com uma abstenção e todos
os demais destaques foram aprovados por unanimidade. Em relação à relatoria da Minuta do Regimento
do CONSEBIO, o presidente consultou a Comissão Relatora se os destaques poderiam ser apresentados
em bloco. Com a anuência da comissão, a conselheira Estela fez a apresentação dos destaques. Houve
discussão. Colocados em deliberação, os destaques foram aprovados com uma abstenção da conselheira
Daniela de Cássia Pereira, que solicitou que seu voto fosse registrado em ata. p) Processo nº
23087.011311/2021-20 -Relatoria Minuta do Regimento Interno do Ins�tuto de Ciência e Tecnologia (ICT)
– deliberação. Após apresentação do processo pela Secretária Geral, foi colocada em deliberação a
aprovação da Minuta do Regimento do ICT, que foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o
conselheiro Célio Wisniewski passou à apresentação da relatoria da proposta. O destaque ao ar�go sexto
foi aprovado com uma abstenção. Houve discussão do destaque ao ar�go oitavo que, após proposta de
mudança na redação, foi aprovado por unanimidade. Em relação aos destaques ao ar�go treze e seus
incisos, o resultado da votação foi o seguinte: inciso segundo: aprovado com duas abstenções; inciso
terceiro: aprovado com quatro abstenções; inciso segundo do parágrafo segundo: aprovado com duas
abstenções; supressões efetuadas devido à exclusão do inciso terceiro: aprovadas. A�ngida uma hora de
discussão da matéria, o Presidente encaminhou pela re�rada da matéria de pauta. O encaminhamento
foi aprovado por unanimidade. q) Processo nº 23087.015221/2021-16 - Proposta de alteração da
Resolução nº 27/2018 do Consuni - enquadramento Professor Visitante – deliberação. Após apresentação
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do processo pela Secretária Geral, a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Vanessa Bergamin Boralli
Marques, apresentou informações adicionais à matéria. Colocada em deliberação, a alteração da
Resolução 27/2018 foi aprovada com três abstenções. r) Processo nº 23087.000663/2020-79 - Alteração
do Regimento Interno do ICHL – deliberação. Após apresentação do processo pela Secretária Geral, o
conselheiro Paulo César de Oliveira jus�ficou as alterações sugeridas ao regimento. Colocada em
deliberação, a proposta foi aprovada por unanimidade. s) Processo nº 23087.008363/2018-13 - Conflito
de competência, Prograd e CEPE, Projetos Pedagógicos de Curso – deliberação. Após apresentação do
processo pela Secretária Geral, houve um ques�onamento. Com a palavra franqueada, o Auditor-Chefe,
Daniel Silva de Oliveira respondeu ao ques�onamento. Na sequência, o Presidente encaminhou pela
aprovação da redação que propõe que a Prograd poderia “manifestar-se sobre alterações dos projetos
pedagógicos dos cursos; [...]”. A proposta foi aprovada por unanimidade. Concluída a pauta, o Presidente
encerrou a reunião às onze horas e quarenta minutos. 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
24/01/2022, às 13:13, 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
24/01/2022, às 15:04, 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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