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CONVOCAÇÃO
O Presidente em exercício do Conselho Universitário (Consuni) da Universidade Federal de Alfenas (UNIFALMG) CONVOCA as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros para a 305ª reunião ordinária, a ser realizada no dia
23 de fevereiro de 2022 (quarta-feira), às 14h, exclusivamente
por webconferência, através do
link: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/consuni-unifal-mg, para tratar da seguinte pauta:
Expediente:
a) Comunicados da Presidência;
b) Ata 303ª - deliberação.
Ordem do dia:
a) Processo nº 23087.002117/2022-34 - Relatório semestral da Ouvidoria - para conhecimento;
b) Processo nº 23087.001812/2022-89 - Solicitação de abertura de concurso público efetuado pela FAMED, para
provimento do cargo de Professor do Magistério Superior, em decorrência de exoneração - deliberação;
c) Processo nº 23087.016186/2021-44 - Homologação do resultado Final do Concurso Público para o cargo de Professor
do Magistério Superior, regido pelo Edital nº 160/2021 - deliberação;
d) Processo nº 23087.020991/2021-72 - Indicação de novos membros para a Comissão Eleitoral Geral - deliberação;
e) Processo nº 23087.002089/2022-55 - Solicitação de prorrogação de prazo - deliberação;
f) Processo nº 23087.018704/2020-83 - Autorização da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP como
Fundação de Apoio da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) - renovação - deliberação;
g) Processo nº 23087.001979/2022-40 - Avaliação de desempenho - FUNDEP - deliberação. (Processo relacionado
ao Processo nº 23087.018704/2020-83)
h) Processo nº 23087.011326/2021-98 - Proposta de Resolução - Cotas de Ingresso nos Programas de Pós-graduação
Stricto Sensu - deliberação;
i) Processo nº 23087.015088/2021-90 - Proposta de Credenciamento da UNIFAL-MG ao Programa de Pós-Graduação em
Assistência Farmacêutica - deliberação;
j) Processo nº 23087.001661/2022-69 - Solicitação de alteração da Resolução Consuni nº 09 de 01 de fevereiro de
2022 e Processo nº 23087.001689/2022-04- Solicitação de revisão do inciso III do artigo 3 da Resolução Consuni nº 09, de
01 de fev de 2022 - deliberação.
ALESSANDRO ANTÔNIO COSTA PEREIRA

Presidente em exercício do Consuni
Documento assinado eletronicamente por Alessandro Antônio Costa Pereira, Presidente em exercício do Consuni, em
21/02/2022, às 13:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0680426 e o código CRC
E6D363F9.
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