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ATA DA 297ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG). Aos nove dias do mês de dezembro 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 extraordinária e por videoconferência os seguintes conselheiros: representantes docentes:
Anelena More�o Salomão, Bernardo Pádua Jardim de Miranda, Carine Ervolino Oliveira, Célio
Wisniewski, Cris�na Garcia Lopes Alves, Daniel Juliano Pamplona da Silva, Eduardo Tonon de Almeida,
Evandro Monteiro, Evelise Aline Soares, Fábio Antônio Colombo, Fernanda Mitsue Soares Onuma, Flávio
Barbieri Gonzaga, Gislene Araujo Pereira, Iraí Santos Júnior, Jaqueline Costa Mar�ns, Leandro Araújo
Fernandes, Leonardo Henrique Soares Damasceno, Lisandra Brandino de Oliveira, Luciana Maria dos Reis,
Manoel Vitor de Souza Veloso, Marcos de Carvalho, Marcos Roberto de Faria, Maria Angélica Maia
Gaio�o, Maria Betânia Tin� de Andrade, Maria Rita Rodrigues, Nelson Henrique Teixeira Lemes, Osvaldo
Adilson de Carvalho Junior, Paula da Costa Souza, Paulo César de Oliveira, Paulo Henrique de Souza, Paulo
Roberto Rodrigues de Souza, Renata Piacen�ni Rodriguez, Rogério Grasse�o Teixeira da Cunha, Rogério
da Silva Lima, Silvia Graciela Ruginsk Leitão, Suzane Cris�na Pigossi, Ta�ana Teixeira de Miranda,
Valdemar Antônio Paffaro Júnior; representantes TAEs: Augusto Carlos Marche�, Daniela de Cássia
Pereira, Eduardo José Vieira, Iêda Gomes Francisco, Ivanei Salgado, Marco Aurélio Sanches, Patrícia da
Cruz Ruella, Thiago Bueno Pereira e Wallace Figueiredo Gonçalves; e representantes discentes de
graduação: Felipe da Silva Pocobello, Janine Gabrielle dos Santos, Jhonatan Alves dos Santos, José Luiz
Alves Neto, Lucas da Silva Borges, Marina Paolillo Barboza. Constatada a existência de quórum, o
Presidente iniciou a sessão com o expediente: a) aprovação da reunião extraordinária. O Presidente
reiterou que a jus�fica�va para a realização da reunião, conforme informado na Convocação, era a
apresentação dos Planos de Gestão das candidaturas inscritas para compor a lista tríplice para escolha do
ocupante do cargo de Reitora ou Reitor da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), conforme
Resolução Consuni nº 22/2021 e Edital 1/2021/Comissão Portaria 1763/2021 UNIFAL-MG. A reunião foi
aprovada por unanimidade. Na sequência, o Presidente do Consuni passou a presidência da mesa à
Presidente da Comissão Portaria 1763/2021 UNIFAL-MG, Sandra Maria Oliveira Morais Veiga, para que
conduzisse a sessão. A Presidente fez os seguintes comunicados: a) Re�ficação do Edital
1/2021/Comissão Portaria 1763/2021 UNIFAL-MG: a Presidente informou que houve a re�ficação do
parágrafo único, do art. 11, que trata da ferramenta tecnológica u�lizada na votação e que isso se fez
necessário devido ao fato de a enquete da RNP aceitar apenas cinco alterna�vas como opções de votos.
Como há cinco candidaturas, não teria como inserir as opções de votos brancos, nulos e abstenções.
Nesse sen�do, com o auxílio técnico do NTI, a comissão optou pelas seguintes ferramentas: “Google
Formulários”, no caso de votação nominal e “Helios Vo�ng”, em caso de votação secreta. Informou ainda
que a alteração foi publicada pela Portaria nº 1915, de 7 de dezembro de 2021; b) quórum da sessão de
votação da lista tríplice: a Presidente lembrou que a Resolução Consuni nº 22, de 28 de maio de 2021, em
seu art. 8º, § 1º, determina que a sessão para elaboração da lista tríplice deve contar com a presença da
maioria absoluta dos membros do Consuni e verificar que, no mínimo, 70% (setenta por cento) das/dos
votantes, presentes à sessão, sejam docentes. Nesse sen�do, reforçou a importância de que todos os
conselheiros estejam presentes à sessão do dia catorze de dezembro, às catorze horas, para que a
reunião possa ser instalada e a votação realizada. Ordem do dia: apresentação dos Planos de Gestão das
candidaturas inscritas para compor a lista tríplice para escolha do ocupante do cargo de Reitora ou Reitor
da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), conforme Processo nº 23087.018714/2021-08 –
Comissão responsável pela organização e instrução do processo para elaboração da lista tríplice –
apresentação. Antes de dar início ao sorteio da ordem de apresentação dos Planos de Gestão, a
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Presidente lembrou aos presentes que, de acordo com os ar�gos 7º, 8º e 9º do Edital 1/2021, a candidata
e os candidatos teriam vinte minutos para a apresentação de seus planos, sendo da responsabilidade de
cada um a manutenção do funcionamento de seus equipamentos de transmissão audiovisual e que,
ainda de acordo com as regras do edital, não haveria perguntas à candidata e aos candidatos, nem
debate. Na sequência, a Presidente passou a palavra ao professor José Roberto Porto de Andrade Júnior,
membro da Comissão Portaria 1763/2021 UNIFAL-MG, para que realizasse o sorteio e conduzisse as
apresentações. Realizado o sorteio, ficou definida a seguinte ordem de apresentação: Rosângela
Rodrigues Borges, Alessandro Antonio Costa Pereira, Romeu Adriano da Silva, Alexandre Gius�-Paiva e
Sandro Amadeu Cerveira. Na sequência, a candidata Rosângela Rodrigues Borges iniciou sua
apresentação. Durante a apresentação da candidata, houve interferências de seus cães e ela afirmou que
o tempo necessário para os acalmar poderia ser contabilizado para sua apresentação. Transcorridos os
vinte minutos, o professor José Roberto informou à candidata que seu tempo estava encerrado e que,
conforme regras do edital, não poderia ser prorrogado. Na sequência, o candidato Alessandro Antonio
Costa Pereira fez a apresentação de seu plano em dezenove minutos e dez segundos. Com a palavra, o
candidato Romeu Adriano da Silva iniciou sua apresentação. Durante a exposição, o candidato teve
problemas técnicos, mas realizou sua apresentação em vinte minutos. Na sequência, iniciou-se a
apresentação do candidato Alexandre Gius� Paiva. Transcorridos os vinte minutos, o professor José
Roberto informou ao candidato que seu tempo estava encerrado e que, conforme regras do edital, não
poderia ser prorrogado. Por fim, o candidato Sandro Amadeu Cerveira fez sua apresentação, que teve a
duração de dezenove minutos e trinta e cinco segundos. Ao final das apresentações, a candidata
Rosângela Rodrigues Borges solicitou direito a fala. Colocado em deliberação, o pedido foi aprovado por
unanimidade. A candidata fez as seguintes ponderações e solicitou que sua fala fosse registrada
integralmente em ata: “Há três planos de gestão idên�cos o que indicia a inscrição de chapa com três
candidatos. Foram garan�dos sessenta minutos para apresentação de um mesmo plano de gestão da
chapa Sandro, Alessandro e Romeu e vinte minutos para cada um dos outros dois candidatos
uninominais, o que significa que não se respeitou a isonomia. Como são de igual teor, consta o link do
plano de gestão do professor Alessandro e Romeu na bio do Instagram da campanha do professor
Sandro; constam também textos com #sandroalessandroromeu, Sandro+, Alessandro+, Romeu+, além de
postagens com fotos dos três candidatos, postadas ainda em outubro, na consulta à comunidade, o que
indicia caráter vinculante desta consulta à consulta anterior. As postagens permaneceram públicas após a
homologação das inscrições uninominais ocorrida em primeiro de dezembro de dois mil e vinte e um. O
período de divulgação �sica e virtual dos Planos de Gestão dos novos inscritos para composição da lista
tríplice, conforme edital, é do dia sete a treze de dezembro de dois mil e vinte e um.” Ao final da fala da
candidata, a presidente da mesa abriu inscrições para a manifestação dos demais candidatos. Não
havendo pedidos de fala, às dezesseis horas e sete minutos, a Presidente da mesa 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 e a Presidente da Comissão Portaria 1763/2021 UNIFAL-MG.

Sandro Amadeu Cerveira (Presidente do Consuni)

Sandra Maria Oliveira Morais Veiga (Presidente da Comissão Portaria 1763/2021 UNIFAL-MG)

Carla Leila Oliveira Campos (Secretária-Geral)

Documento assinado eletronicamente por Sandra Maria Oliveira Morais Veiga, Presidente, em
28/01/2022, às 16:52, 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 Carla Leila Oliveira Campos, Secretária Geral, em
31/01/2022, às 14:23, 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 14:48, 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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