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Ata da 130ª reunião do Conselho Universitário da Universidade Federal de Alfenas - 1 

UNIFAL-MG, realizada no dia 29 de abril de 2015. 2 

No dia vinte e nove de abril de dois mil e quinze, às 14h18min, reuniram-se no Auditório da 3 

Unidade Educacional II, sob a presidência do Prof. Paulo Márcio de Faria e Silva, os 4 

seguintes conselheiros: Professores Alessandra Esteves (ausentou-se às 16h52min), Antônio 5 

Camilo de Souza Cruz, Cássia Carneiro Avelino, Cassius Anderson Miquele de Melo, Daniel 6 

Juliano Pamplona da Silva, Edmêr Silvestre Pereira Júnior, Eduardo Tonon de Almeida, 7 

Eloésio Paulo dos Reis (compareceu às 14h33min), Evandro Monteiro, Fábio Luiz Pissetti 8 

(ausentou-se às 16h32min), Iraí Santos Júnior, Isarita Martins Sakakibara (ausentou-se às 9 

17h), João Estevão Barbosa Neto, Leonardo César Carvalho (ausentou-se às 16h47min), 10 

Manoel Vítor de Souza Veloso, Masaharu Ikegaki (compareceu às 15h18min), Paulo Denisar 11 

Vasconcelos Fraga, Paulo Henrique de Souza (compareceu às 15h07min), Romeu Adriano 12 

da Silva, Sandro Amadeu Cerveira, Sueli de Carvalho Vilela e Thiago Fontelas Rosado 13 

Gambi; os representantes dos Técnico-administrativos em Educação (TAE’s) Augusto 14 

Carlos Marchetti (ausentou-se às 17h), Gabriel de Oliveira Isac Moraes (ausentou-se às 15 

16h52min), Maciro Manoel Pereira Júnior (ausentou-se às 16h47min), Marcelo Penha 16 

Fernandes, Marlom César da Silva e Patrick Ricardo da Silva e os representantes discentes 17 

Darcy Alamino Neto, Fábio Ferreira Ramos, Murilo Fernando Lima Segatto, Ohiama Aires 18 

Antunes Bráulio e Wesley Fernandes Fonseca. Justificaram suas ausências os conselheiros 19 

Douglas Silveira Toledo Pereira, Fernando Gonçalves Gardim, Francisca Isabel Ruela, 20 

Franco Bassi Rocha, Hélio Lemes Costa Júnior, Isabella Batista Silveira, Leandro Lodi, Lira 21 

Celeste Alves, Letícia Tamie Paiva Yamada, Patrícia Mônica Ribeiro e Rafael de Oliveira 22 

Tiezzi. O Prof. Tomás Dias Sant’Ana (Pró-reitor de Planejamento, Orçamento e 23 

Desenvolvimento Institucional - Proplan) participou desta reunião, que foi convocada para 24 

tratar dos seguintes assuntos: a) Apreciação de Ata anterior - A Ata da 127ª reunião, 25 

realizada em 26 de março de 2015 foi aprovada por maioria, com abstenção dos conselheiros 26 

Edmêr Silvestre Pereira Júnior, Isarita Martins Sakakibara e Wesley Fernandes Fonseca. O 27 

Conselho decidiu homologar, por unanimidade, os seguintes processos de Resultado Final 28 

de Concurso Público de Provas e Títulos, para provimento do cargo de Professor de 29 

Magistério Superior: b) Processo nº 23087.010143/2014-26 – Edital 151/2014 – para atuar 30 

nas disciplinas e bases integradas “Clínica Cirúrgica - Cirurgia do trato digestivo: 31 

diagnóstico médico, urgência e emergência, bases da técnica cirúrgica. Bases Integradas da 32 

Medicina”: 1º Lugar = João Batista Vieira de Carvalho (Insc. 20181), Notas: Prova Escrita 33 
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(9.70), Prova Didática (8.50), Prova de Títulos (10.0000) e Final (28.2000): aprovado pela 34 

Resolução nº 045/2015. c) Processo nº 23087.010144/2014-01 – Edital 152/2014 – para 35 

atuar nas disciplinas e bases integradas “Diagnóstico Médico – Radiologia e Diagnóstico por 36 

Imagem. Bases Integradas da Medicina”: 1º Lugar = Augusto Castelli Von Atzingen (Insc. 37 

19996), Notas: Prova Escrita (7.57), Prova Didática (8.85), Prova de Títulos (10.0000) e 38 

Final (26.4200) aprovado pela Resolução nº 046/2015. d) Processo nº 23087.008884/2014-39 

47 - Abertura de Edital de Concurso Público – Pela Resolução nº 047/2015 o Consuni 40 

decidiu, por unanimidade, aprovar a Abertura de Edital de Concurso Público destinado ao 41 

provimento do cargo de Professor do Magistério Superior, para atuar nas disciplina(s) e 42 

base(s) integrada(s): Patologia Geral e Bases Integradas da Medicina aprovada pela 43 

Resolução nº 047/2015. Neste momento, registramos o comparecimento do conselheiro 44 

Eloésio Paulo dos Reis. e) Processo nº 23087.003339/2015-45 – Plano de Metas - 45 

Exercício 2015 – Com a palavra cedida, o Prof. Tomás Dias Sant’Ana apresentou de 46 

maneira objetiva o Plano de Metas para o exercício de 2015, pelos seguintes itens: 1 – 47 

Introdução, 2 - Evolução em números, 3 - Planejamento Institucional, 4, 5 e 6 - Programas 48 

definidos pelo Governo Federal, 7 - Formação Inicial e Continuada e a Distância UAB, 8 - 49 

Síntese das Ações. Neste momento, registramos o comparecimento do conselheiro Paulo 50 

Henrique de Souza. O conselheiro Cassius Anderson Miquele de Melo perguntou o porquê 51 

da extinção de dois programas constantes na Tabela 57 – Bolsas de Iniciação Científica, 52 

relacionados ao pagamento de bolsas de Iniciação Científica: Programa de apoio à instalação 53 

de novos docentes (PAIND) e Programa de apoio à instalação de recém-doutores (PAIRD). 54 

Relatou que no Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) existem vários docentes novos com 55 

experiência e que a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG) deveria repensar na 56 

possibilidade de reativar os dois programas mencionados. Na Tabela 61 – Histórico da 57 

Subação DDAB, percebendo que houve queda na aquisição de material bibliográfico, 58 

questionou o que teria ocorrido com o orçamento destinado à Biblioteca Central: mau uso do 59 

valor estipulado ou diminuição das compras? Pediu esclarecimentos sobre como a 60 

Instituição está executando o constante no Item 5.3.4, Tabela Área de Assistência – 5 61 

(Contratação de serviços especializados para implantação de ações com vistas à redução da 62 

retenção e da evasão), cujos valores foram disponibilizados pela Pró-Reitoria de Assuntos 63 

Comunitários e Estudantis (Prace). Neste momento, registramos o comparecimento do 64 

conselheiro Masaharu Ikegaki. Respondendo aos questionamentos apresentados pelo 65 

conselheiro, o Prof. Tomás Dias Sant’Ana efetuou os seguintes apontamentos: 1) quanto á 66 
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questão da Prace justificou que a proposição do Plano de Metas teve início em novembro, 67 

que a Profa. Maria de Fátima Sant’Anna, Pró-Reitora, tinha tomado posse pouco tempo antes 68 

e que mesmo assim, ela tem tentado conciliar a questão das bolsas de assistência estudantil, 69 

como também tem buscado detectar onde está o problema da retenção e evasão, não focando 70 

somente na parte assistencialista. Disse acreditar que a Pró-reitora tenha consciência de que 71 

os valores destinados a essa ação não seriam suficientes, mas pela proposição do trabalho ela 72 

poderá fazer o remanejamento de valores, se assim achar necessário; 2) sobre a Biblioteca, 73 

justificou que ocorreu no ano de 2012, complementação orçamentária para aquisição de 74 

material bibliográfico, que o maior crescimento ocorreu quando da implantação dos cursos 75 

na Instituição e que nos últimos dois anos, a previsão foi maior e gasto menor, portanto, não 76 

ocorreu nenhum contingenciamento desses valores; 3) sobre o questionamento das Bolsas de 77 

Iniciação Científica, assegurou que entrará em contato com a PRPPG, informando sobre os 78 

questionamentos levantados na reunião. O Prof. Paulo Denisar Vasconcelos Fraga, como 79 

membro da Comissão da Biblioteca, frisou que anteriormente o docente encaminhava o seu 80 

pedido e não ocorria nenhum questionamento a respeito da quantidade solicitada, mas 81 

atualmente a Comissão racionalizou a questão da compra, orientando os docentes a pedir 82 

com critério, tanto numérico e qualitativo, primando pela diversidade de títulos e não pelo 83 

excesso de exemplares iguais, evitando assim um gasto desnecessário, dado que títulos 84 

técnicos caducam rápido, precisando atualização. Advertiu que precisa ser criada uma 85 

cultura na Instituição: que quando da abertura do processo para compra de livros para a 86 

Biblioteca, os docentes devem pedir livros, pois não é da Reitoria a responsabilidade de que 87 

o dinheiro não foi gasto e sim dos docentes. Avaliou que os pedidos são referentes à 88 

Graduação e que, se a Universidade busca avançar na Pós-graduação, deveria ter uma 89 

política institucional que priorizasse a diversidade do acervo bibliográfico, demonstrando a 90 

importância de se pensar que a Biblioteca não poderá ficar restrita a adquirir livros para sala 91 

de aula, mas deve ser pensada como acervo aberto e infinito do patrimônio cultural e 92 

científico da humanidade. O conselheiro Sandro Amadeu Cerveira demonstrou consternação 93 

ao relatar o suicídio ocorrido com um aluno do curso de História e diante do número 94 

alarmante de casos que aconteceram nos últimos quatro anos, empenhou-se em dizer que a 95 

Universidade precisa investir mais na saúde dos alunos, em termos médicos e psicológicos. 96 

Justificou que neste momento da discussão do Plano de Metas e das ações propostas à saúde 97 

do discente, a Universidade deveria se sensibilizar com esta questão e o valor apresentando a 98 

essa questão seria insuficiente para atender a demanda. O Presidente do Conselho comentou 99 
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que ontem teve uma reunião da Reitoria com o representante do Diretório Central dos 100 

Estudantes (DCE), Prace e Pró-reitoria de Graduação (Prograd), com o objetivo de buscar 101 

ações para um acompanhamento efetivo àqueles alunos que, por alguns indicadores, 102 

necessitem de uma atenção especializada. A Profa. Sueli de Carvalho Vilela, que fez 103 

doutorado na área de Saúde Mental e Enfermagem Psiquiátrica, citou que tem um projeto 104 

elaborado há alguns anos, para construção de um espaço de saúde mental dentro da 105 

Universidade, para o docente e discente, que para ser viabilizado necessitaria de espaço 106 

físico e relatou que está desenvolvendo um trabalho juntamente com a Enfermeira Aparecida 107 

Azola Costa Ribeiro e Ribeiro, pesquisando sobre o adoecimento do docente. Finalizando, 108 

mencionou que está terminando o curso de Psicologia e que hoje a Universidade conta com 109 

dois psiquiatras que poderão também contribuir e colocou-se à disposição para trabalhar com 110 

a Prace nesta ação. O conselheiro Maciro Manoel Pereira Júnior defendeu que os TAE’s 111 

também fazem parte da Instituição, portanto, deveriam ser incluídos nos programas que 112 

vierem a ser instituídos na Universidade. Sobre a questão do suicídio, reiterou que a 113 

discussão deve focar a promoção social do discente. O conselheiro Ohiama Aires Antunes 114 

Bráulio afirmou que o DCE vinha alertando a Prace sobre o problema do suicídio na 115 

Instituição e citando o Plano de Metas, pontuou que os investimentos são irrisórios no que se 116 

tange à promoção da cultura dentro da Universidade. O Prof. Paulo Denisar Vasconcelos 117 

Fraga citou a proposta de criação do curso de Psicologia, que teve parecer favorável do 118 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e que sua implantação seria muito 119 

interessante para a Instituição, diante da carência de profissionais e de atuação nessa área na 120 

UNIFAL-MG, o que é evidenciado também pelos relatos apresentados. Acredita que a 121 

questão do suicídio não envolve somente a parte clínica, mas também um contexto social e 122 

pessoal de vida e vai além do papel restrito à Universidade, que deve contribuir para o 123 

enriquecimento cultural da cidade, numa interação efetiva com a comunidade universitária, 124 

com ênfase numa difusão da cultura reflexiva e não na de consumo, como percebe acontecer 125 

nos dias atuais em alguns eventos que predominam na cidade. O conselheiro Wesley 126 

Fernandes Fonseca sugeriu mudar a maneira de distribuição das bolsas na Pós-graduação, 127 

onde atualmente o aluno de Iniciação Científica é avaliado com 10% (dez por cento) pela 128 

habilidade do professor e que deveria ser invertido o peso dado ao Currículo lattes do 129 

docente. O Prof. Eduardo Tonon de Almeida propôs para o próximo ano, a criação de uma 130 

Comissão Relatora para analisar o Plano de Metas antes de ser trazido ao plenário, com o 131 

intuito de se buscar um documento consensual que traga rapidez na aprovação no âmbito do 132 
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Consuni. Pela Resolução nº 048/2015, o Consuni, por maioria simples e abstenção dos 133 

conselheiros Eloésio Paulo dos Reis, Marlom César da Silva e Patrick Ricardo da Silva, 134 

aprovou o Plano de Metas – Exercício 2015, com ressalva para que a Pró-reitoria de 135 

Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG) apresente as devidas justificativas da extinção de dois 136 

programas de pagamento de bolsas de Iniciação Científica: Programa de apoio à instalação 137 

de novos docentes (PAIND) e Programa de apoio à instalação de recém-doutores (PAIRD). 138 

f) Processo nº 23087.011608/2014-66 – Recurso – Dilatação do prazo de conclusão de 139 

curso BCT - Acad. Luiz Carlos Pinto de Oliveira Andrade – O Presidente do Conselho 140 

resumiu o trâmite do processo, explicando que o CEPE indeferiu a prorrogação considerando 141 

a norma vigente e que ainda faltam muitas unidades curriculares para o término do curso. O 142 

requerente, Luiz Carlos Pinto de Oliveira Andrade, teve a palavra cedida e justificou que 143 

trancou a matrícula por dois semestres visando finalizar um curso em outra instituição de 144 

ensino e que teve problemas financeiros e de saúde da sua mãe, que foi agravado pela morte 145 

da avó. Neste momento, registramos a saída do conselheiro Fábio Luiz Pissetti. O 146 

conselheiro Ohiama Aires Antunes Bráulio ponderou que, se a votação no CEPE teve mais 147 

abstenções é porque o Conselho ficou em dúvida com a situação do acadêmico, diante dos 148 

muitos problemas familiares relatados. Quanto ao questionamento de que o CEPE acatou 149 

processo semelhante, abrindo assim precedente para os recursos de dilatação do prazo, o 150 

Prof. Paulo Márcio de Faria e Silva respondeu que o Conselho acatou, quando os casos 151 

foram devidamente justificados. O Prof. Sandro Amadeu Cerveira avaliou que o CEPE na 152 

realidade não tomou uma decisão, pela quantidade de abstenções, demonstrando uma dúvida 153 

razoável por parte do Conselho e sugeriu que todos os órgãos dos Colegiados se esforcem 154 

para que a votação seja realmente efetivada, quando ocorrer do número de abstenções 155 

demonstrar constrangimento ou indecisão na votação. O Prof. Paulo Henrique de Souza 156 

recomendou que o Conselho respeite o trâmite processual, pois se o aluno descreveu um 157 

quadro de problema familiar, deve-se levar em conta sua solicitação e disse que no seu 158 

entendimento, o pedido é procedente. Neste momento, registramos a saída dos conselheiros 159 

Leonardo César Carvalho e Maciro Manoel Pereira Júnior. O Prof. Romeu Adriano da Silva 160 

considerou que, muitas vezes, as pessoas não possuem informações e não sabem como um 161 

processo deve ser instruído, com toda a documentação necessária e o fato de, no Consuni, o 162 

aluno ter tido a oportunidade para expor a sua situação ajudou a esclarecer mais o caso. 163 

Neste momento, registramos a saída dos conselheiros Alessandra Esteves e Gabriel de 164 

Oliveira Isac Moraes. O conselheiro Cassius Anderson Miquele de Melo descreveu que 165 
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prestou assistência a esse aluno na unidade curricular BCT 38 e acredita que seja difícil a 166 

concessão de prazo, considerando que ainda tem que cursar quinze matérias, com o 167 

rendimento que ele mostrou até o momento e que o Exame Nacional do Ensino Médio 168 

(Enem) seria uma saída alternativa para o discente, que não anexou um laudo psicológico 169 

relatando essa situação de vulnerabilidade. Neste momento, registramos a saída dos 170 

conselheiros Isarita Martins Sakakibara e Augusto Carlos Marchetti. O conselheiro Ohiama 171 

Aires Antunes Bráulio apresentou uma nota técnica do site do Ministério da Educação 172 

(MEC), onde afirmava que não existiria jubilamento nas instituições de ensino superior, para 173 

os alunos que não integralizaram o curso no tempo máximo de integralização previsto no 174 

Projeto Pedagógico e alegou que, diante do parecer apresentado, votaria favorável a todos os 175 

processos elencados na pauta. O Prof. Sandro Amadeu Cerveira reiterando a fala anterior do 176 

conselheiro e conferindo que realmente a Nota Técnica está disponível no portal do MEC, 177 

fez um encaminhamento para que os processos fossem votados, pois no seu entendimento a 178 

Instituição estaria descumprindo a legislação vigente, considerando que a Lei de Diretrizes e 179 

Bases (LDB) não prevê o jubilamento. O Presidente do Conselho sugeriu que este o assunto 180 

fosse suspenso juntamente com os três processos para uma análise jurídica a respeito da 181 

Nota Técnica apresentada. No momento da deliberação para continuidade da reunião, que 182 

ultrapassara as 03 (três) horas regimentais, foi notificada ausência do quorum mínimo para a 183 

deliberação do assunto e assim sendo, a inclusão de membros nas Comissões Relatoras, bem 184 

como os Processos nos 23087.010903/2014-03, 23087.011726/2014-74, 23087.001900/2015-185 

51 serão analisados na próxima reunião do Conselho. A reunião pela ausência de quorum 186 

regimental foi encerrada às 17h27min. Nada mais a registrar, eu, Adriana Teófilo Silva 187 

Vieira, Secretária Geral, lavrei a presente ata que segue assinada: 188 

Prof. Paulo Márcio de Faria e Silva 189 

Profa. Alessandra Esteves 190 

Prof. Antônio Camilo de Souza Cruz 191 

TAE Augusto Carlos Marchetti 192 

Profa. Cássia Carneiro Avelino 193 

Prof. Cassius Anderson Miquele de Melo 194 

Prof. Daniel Juliano Pamplona da Silva 195 

Acad. Darcy Alamino Neto 196 

Prof. Edmêr Silvestre Pereira Júnior 197 

Prof. Eduardo Tonon de Almeida 198 
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Prof. Eloésio Paulo dos Reis 199 

Prof. Evandro Monteiro 200 

Acad. Fábio Ferreira Ramos 201 

Prof. Fábio Luiz Pissetti 202 

TAE Gabriel de Oliveira Isac Moraes 203 

Prof. Iraí Santos Júnior 204 

Profa. Isarita Martins Sakakibara 205 

Prof. João Estevão Barbosa Neto 206 

Prof. Leonardo César Carvalho 207 

TAE Maciro Manoel Pereira Júnior 208 

Prof. Manoel Vítor de Souza Veloso 209 

TAE Marcelo Penha Fernandes 210 

TAE Marlom César da Silva 211 

Prof. Masaharu Ikegaki 212 

Acad. Murilo Fernando Lima Segatto 213 

Acad. Ohiama Aires Antunes Bráulio 214 

TAE Patrick Ricardo da Silva 215 

Prof. Paulo Denisar Vasconcelos Fraga 216 

Prof. Paulo Henrique de Souza 217 

Prof. Romeu Adriano da Silva 218 

Prof. Sandro Amadeu Cerveira 219 

Profa. Sueli de Carvalho Vilela 220 

Prof. Thiago Fontelas Rosado Gambi 221 

Acad. Wesley Fernandes Fonseca 222 

Sra. Adriana Teófilo Silva Vieira (Secretária Geral) 223 


