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ATA DA 294ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (Consuni) DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG). Aos vinte e três dias do mês de novembro 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: Alessandro Aparecido Pereira (Faculdade de Odontologia), Anelena More�o Salomão
(Faculdade de Medicina), Bárbara Ávila Chagas da Silva (Faculdade de Medicina), Carine Ervolino Oliveira
(Ins�tuto de Ciências Biomédicas), Cris�na Garcia Lopes Alves (Faculdade de Nutrição), Célio Wisniewski
(Ins�tuto de Ciências Exatas), Daniel Augusto de Faria Almeida (Faculdade de Odontologia), Eduardo
Tonon de Almeida (Ins�tuto de Química), Estela Regina Oliveira (Ins�tuto de Ciências
Biomédicas), Eduardo de Figueiredo Peloso (Ins�tuto de Ciências Biomédicas), Evandro Monteiro
(Ins�tuto de Ciências Exatas), Fábio Antônio Colombo (Faculdade de Ciências Farmacêu�cas), Fábio de
Souza Terra (Escola de Enfermagem), Felipe Gomes Rubira (Ins�tuto de Ciências da Natureza), Fernanda
Mitsue Soares Onuma (Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas), Geovania Lúcia dos Santos (Ins�tuto de
Ciências Humanas e Letras), Gislene Regina Fernandes (Faculdade de Nutrição), Gleyton Carlos da Silva
Trindade (Ins�tuto de Ciências Humanas e Letras), Iraí Santos Júnior (Ins�tuto de Ciência e
Tecnologia),  Jaqueline Costa Mar�ns (Ins�tuto de Ciência e Tecnologia), Juscelio Pereira da Silva
(Ins�tuto de Ciência da Motricidade), Lisandra Brandino de Oliveira (Fcauldade de Ciências
Farmacêu�cas), Luciana Maria dos Reis (Ins�tuto de Ciência da Motricidade), Marcelo Lacerda Rezende
(Ins�tuto de Ciências Exatas), Marcos Vinicius Rodrigues (Ins�tuto de Ciência e Tecnologia), Marcos de
Carvalho (Ins�tuto de Ciências Humanas e Letras), Maria Angelica Maia Gaio�o (Faculdade de
Medicina), Maria Rita Rodrigues (Faculdade de Ciências Farmacêu�cas), Nelson Henrique Teixeira
Lemes (Ins�tuto de Química), Osvaldo Adilson de Carvalho Junior (Ins�tuto de Ciência e
Tecnologia), 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), Manoel Vitor de Souza Veloso (Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas), Rafael de Oliveira
Tiezzi (Ins�tuto de Ciência e Tecnologia), Renata Piacen�ni Rodriguez (Ins�tuto de Ciência e
Tecnologia), Silvia Graciela Ruginsk Leitão (Ins�tuto de Ciências Biomédicas), Sueli de Carvalho Vilela
(Escola de Enfermagem), Suzane Cris�na Pigossi (Faculdade de Odontologia), Valdemar Antônio Paffaro
Júnior (Ins�tuto de Ciências Biomédicas), Wesley Silva (Ins�tuto de Ciências Humanas e
Letras);  Representantes TAEs: Augusto Carlos Marche�, Eduardo José Vieira, Iêda Gomes
Francisco, Ivanei Salgado, Marco Aurélio Sanches, Nayhara Juliana Aniele Pereira Thiers Vieira, Patrícia da
Cruz Ruella, Thiago Bueno Pereira, Wallace Figueiredo Gonçalves;  e, Representantes discentes de
graduação: Eric Mateus Rodrigues Temponi, Felipe da Silva Pocobello, Guilherme Abraão Silva, Helena de
Oliveira Vitório, Janine Gabrielle dos Santos, Jhonatan Alves dos Santos, José Luiz Alves Neto, Le�cia de
Souza Vieira,   . Constatada a existência de quórum, o Presidente iniciou a sessão com o expediente: a)
Comunicados da Presidência: a) o Presidente informou ao Consuni que a UNIFAL-MG, conforme decido
na 292ª reunião deste Conselho, manifestou sua preocupação em relação aos atrasos nos pagamentos
das bolsas PIBID e Residência Pedagógica, informando, via e-mail ao relator da matéria no Congresso, que
o Conselho Superior da Universidade apoiava o encaminhamento proposto na carta do ForPIBID-RP. b)
Processo nº 23087.015704/2021-11 - Solicitação de sugestões à Resolução Consuni nº 119/2014 - para
conhecimento. O Presidente comunicou que o conselheiro Paulo Roberto Rodrigues de Souza, em nome
do Grupo de Trabalho formado para revisão no Regimento do Consuni, enviou e-mail à Secretaria Geral
solicitando que o prazo para recebimento de sugestões da comunidade universitária seja estendido até o
dia 20 de dezembro de 2021. Informou ainda que o conselheiro jus�ficou o pedido pelo fato de se tratar
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de uma resolução de extrema importância para a universidade e também devido à aproximação do
recesso acadêmico, com consequente retomada dos trabalhos do GT apenas em janeiro de 2022. c)
Processo nº 23087.017675/2021-13 - Relatório Semestral da Ouvidoria 2021/1 - para conhecimento. Com
a palavra franqueada a ouvidora da UNIFAL-MG, Kellen Rocha de Souza, apresentou o processo ao
Conselho Universitário. b) Ata da 292ª reunião: aprovada com quatro abstenções. Ordem do dia: Pedidos
de inserção de itens em pauta: a) Processo nº 23087.019141/2020-41 - Homologação do resultado final
do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2021. Aprovada a inserção por unanimidade. b) Processo nº
23087.019439/2021-31 - Solicitação de abertura de concurso público para o cargo de Assistente em
Administração, Nível de Classificação D. Aprovada a inserção por unanimidade. c) Processo nº
23087.013919/2021-99 - Minuta de Resolução para a exigência de comprovação de vacinação contra
Covid-19. Aprovada a inserção por unanimidade. Na sequência, foi aprovada a inversão da pauta para
inserir os novos processos como itens “b”, “c” e “d”. Houve também um pedido do conselheiro José Luiz
Alves Neto para inverter a ordem da pauta, trazendo os processos “e” e “f” para depois dos novos
processos inseridos na pauta. Colocado em deliberação, o pedido foi aprovado com trinta e três votos
favoráveis, catorze contrários e quatro abstenções. a) Processo nº 23087.016186/2021-44 - Solicitação de
abertura de concurso público para o cargo de professor de magistério superior, para as disciplinas: Clínica
Médica – Cardiologia: Semiologia Médica, Diagnós�co Médico, Urgência e Emergência Clínicas e
Laboratório de Habilidades, Internato em Clínica Médica – deliberação. Após a apresentação do processo
e não havendo quem quisesse discu�r a matéria, foi colocada em deliberação a abertura do concurso. O
encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Incluído na pauta) Processo nº 23087.019141/2020-41 -
Homologação do resultado final do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2021. Após a apresentação
do processo e não havendo quem quisesse discu�r a matéria, foi colocada em deliberação a abertura do
concurso. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Incluído na pauta) Processo nº
23087.019439/2021-31 - Solicitação de abertura de concurso público para o cargo de Assistente em
Administração, Nível de Classificação D. Após a apresentação do processo e não havendo quem quisesse
discu�r a matéria, foi colocada em deliberação a abertura do concurso. O encaminhamento foi aprovado
por unanimidade. Incluído na pauta) Processo nº 23087.013919/2021-99 - Minuta de Resolução para a
exigência de comprovação de vacinação contra Covid-19. Após apresentação do histórico da Minuta, foi
apresentado o encaminhamento pela formação de Comissão Relatora. O encaminhamento foi aprovado
por unanimidade e manifestaram interesse em compor a comissão os seguintes conselheiros: Eduardo
Tonon de Almeida (Presidente), Anelena More�o Salomão, Manoel Vitor de Souza Veloso, Augusto Carlos
Marche�, Maria Rita Rodrigues, José Luiz Alves Neto. A composição da comissão, que terá até o dia
quatro de janeiro de 2022 para apresentar sua relatoria, foi aprovada por unanimidade. e) Processo nº
23087.016063/2021-11 - Revogação da portaria de desligamento - discente Luana Aparecida Ribeiro –
deliberação. Após a apresentação do processo, houve pedido para que a votação dos itens “e” e “f”,
devido à similaridade entre as matérias, fossem votados em bloco. O pedido foi aprovado com quatro
abstenções.  f) Processo nº 23087.016554/2021-54 - Revogação da portaria de desligamento - discente
Carolina Marques dos Reis - deliberação. Abertas as discussões, houve manifestações em defesa dos
recursos das discentes. Com as falas franqueadas, as discentes, Luana Aparecida Ribeiro e Carolina
Marques dos Reis, manifestaram-se. Também com a fala franqueada, a Diretora do Departamento de
Registros Gerais e Controle Acadêmico, Vanja Myra Barroso Vieira da Silveira, fez esclarecimentos acerca
do processo de desligamento de discentes na UNIFAL-MG. Colocados em votação, os recursos das
discentes foram deferidos com quarenta e três votos favoráveis, dois votos contrários e três abstenções.
Houve um encaminhamento pela formação de um Grupo de Trabalho para discu�r e propor possíveis
alterações nos procedimentos que tratam do desligamento de discentes na UNIFAL-MG. Apresentaram
interesse em par�cipar do GT os conselheiros Célio Wisniewski e Augusto Carlos Marche�. Como não
houve mais manifestações de interessados, o Presidente informou que os nomes poderiam ser enviados
à Secretaria Geral, por e-mail, no prazo de uma semana. b) Processo nº 23087.016499/2021-01 -
Proposta de alteração da Resolução/CONSUNI/nº 027/2018 - concurso com prova didá�ca on-line -
deliberação do parecer de pedido de vistas. Após a apresentação do processo, o conselheiro Marcos de
Carvalho passou à apresentação de seu parecer e afirmou que havia feito uma reunião com o Diretor de
Processos Sele�vos, Júlio César Barbosa, e com a professora Rosângela Rodrigues Borges e que chegaram
a um consenso, e defendeu o julgamento do mérito da proposta (conforme proposto na Minuta 1). Com a
palavra franqueada, o Diretor de Processos Sele�vos também apresentou informações adicionais sobre a
reunião e solicitou ao Consuni a votação da proposta. Colocada em deliberação pelo Presidente da mesa,
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a Minuta com a proposta de alteração da Resolução Consuni nº 27/2018 foi aprovada por unanimidade.
c) Processo nº 23087.011311/2021-20 - Relatoria Minuta do Regimento Interno do Ins�tuto de Ciência e
Tecnologia (ICT) – deliberação. Após apresentação do histórico da tramitação do processo no Consuni, o
presidente da Comissão Relatora da matéria, conselheiro Célio Wisniewski, deu con�nuidade à
apresentação do relatório, iniciando pelo destaque ao ar�go 14, que foi aprovado por unanimidade. Os
destaques referentes aos ar�gos 15, 16, 20, 33, 24, 35, 36, 37 e 40 foram todos aprovados por
unanimidade; e o destaque referente ao ar�go 38 foi aprovado com uma abstenção. d) Processo nº
23087.008045/2021-58 - Regulamento do Programa de Desenvolvimento Ins�tucional (Pro-Di) -
deliberação do relatório da Comissão Relatora. Após a apresentação do processo, foi colocada em
deliberação a aprovação da proposta apresentada pela Proplan. Com a palavra franqueada, o Pró-Reitor
de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Ins�tucional, Lucas Cezar Mendonça, fez a
apresentação da proposta. Na sequência, o conselheiro Paulo Roberto Rodrigues de Souza, presidente da
Comissão Relatora da matéria, passou à apresentação dos destaques. Houve discussão acerca do ar�go
5º, ao qual foi sugerida nova redação: “§5º No caso de Docentes, quando houver recebimento de bolsas,
as a�vidades desenvolvidas no projeto deverão ocorrer de acordo com limites de carga horária
estabelecidas pela resolução 33/2020, não comprometendo o rendimento e desenvolvimento das
atribuições na Unidade setor onde está lotado(a).” Ainda sobre esse mesmo ar�go, foi sugerido como
encaminhamento adicional a supressão da modalidade de bolsas para docentes da proposta. Colocadas
em deliberação, a proposta de supressão de bolsas para docentes recebeu nove votos; a proposta de
nova redação ao ar�go 5º, mantendo a modalidade de bolsa para docentes, recebeu dezoito votos,
houve um voto nulo e nove abstenções. Às dezessete 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 do Consuni.

Sandro Amadeu Cerveira (Presidente do Consuni)

Carla Leila Oliveira Campos (Secretária-Geral)

Documento assinado eletronicamente por Carla Leila Oliveira Campos, Secretária Geral, em
31/01/2022, às 11:56, 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
31/01/2022, às 14:45, 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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