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ATA DA 310ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DE ALFENAS (UNIFAL-MG). Aos catorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às catorze horas, sob a
presidência do Reitor, Sandro Amadeu Cerveira, Presidente do Consuni, reuniram-se em sessão extraordinária e por
videoconferência as seguintes conselheiras e conselheiros: representantes docentes: Adriano Antônio Nuin�n,
Alessandro Aparecido Pereira, Bárbara Ávila Chagas da Silva, Bernardo Pádua Jardim de Miranda, Carine Ervolino
Oliveira, Cris�na Garcia Lopes Alves, Célio Wisniewski, Daniel Juliano Pamplona da Silva, Eduardo Tonon de Almeida,
Eduardo de Figueiredo Peloso, Evandro Monteiro, Fábio Antônio Colombo, Flávio Barbieri Gonzaga, Frederico dos Reis
Goyatá, Gislene Regina Fernandes, Iraí Santos Júnior, Juliana Pimenta A�e, Lays Fernandes Mesquita, Leonardo
Henrique Soares Damasceno, Lisandra Brandino de Oliveira, Luciana Maria dos Reis, Marcela Filie Haddad, Maria Rita
Rodrigues, Marlus Pinheiro Rolemberg, Paula da Costa Souza, Paulo Henrique de Souza, Manoel Vitor de Souza
Veloso, Renata Piacen�ni Rodriguez, Ricardo Zenun Franco, Rogério Grasse�o Teixeira da Cunha, Rogério Silva
Lima, Roseli Soncini, Silvia Graciela Ruginsk Leitão, Sylma Carvalho Maestrelli e Wesley Silva; representantes TAEs:
Daniel Barbosa Bruno, Eduardo José Vieira, Geraldo José Rodrigues Liska, Ivanei Salgado, Paula Mari Sato e Wallace
Figueiredo Gonçalves; e, representante discente de graduação: Marina Paolillo Barboza. Constatada a existência de
quórum, o Presidente iniciou a sessão com o expediente: a) Aprovação da reunião extraordinária. Foi lembrado que,
como informado na convocação, a jus�fica�va para a realização da reunião é a urgência na apreciação de pedidos
homologação e abertura de concursos públicos, devido ao período eleitoral. Colocada em deliberação, a realização da
reunião foi aprovada por unanimidade. Pedido de inserção de item fora de pauta: Processo 23087.021077/2021-49 –
Homologação de Resultado final de concurso público: aprovado por unanimidade. Ordem do dia: Devido à
semelhança entre as matérias, decidiu-se pela deliberação dos processos em blocos. a) Processo
nº 23087.000313/2022-74  - Homologação do resultado final do concurso público para o cargo de professor do
magistério superior, regido pelo Edital nº 12/2022 – deliberação; b) Processo nº 23087.001829/2021-55 
- Homologação do resultado final do concurso público para o cargo de professor do magistério superior, regido pelo
Edital nº 14/2022  - deliberação; f) Processo nº 23087.021077/2021-49 – Homologação de Resultado final de
concurso público – deliberação. Após a apresentação dos processos pela Secretária Geral e, não havendo quem
quisesse discu�r as matérias, foram colocadas em deliberação as homologações de resultados de concursos públicos,
que foram aprovadas por unanimidade. c) Processo nº 23087.004162/2022-23 - Solicitação de abertura de concurso
público para o cargo de professor de magistério superior na grande área de Ciências Biológicas – deliberação.
d) Processo nº 23087.004381/2022-11 - Solicitação de abertura de concurso público para o cargo de professor do
magistério superior na área de Odontologia – deliberação; e) Processo nº 23087.004520/2022-
06 - Solicitação abertura de concurso público para o cargo de professor do magistério superior na área
de Odontologia, subárea de Odontopediatria - deliberação. Após a apresentação dos processos pela Secretária Geral
e, não havendo quem quisesse discu�r as matérias, foram colocados em deliberação os pedidos de abertura de
concursos públicos, que foram aprovados por unanimidade. Às catorze horas e treze minutos, 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 28/04/2022, às
15:05, 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 06/05/2022, às
15:32, 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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