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46ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO. Ata. Aos vinte e 1 

cinco dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às onze horas, 2 

teve início a Sessão do Conselho Universitário (CONSU) da UNIFAI, 3 

por videoconferência, sob a presidência do Reitor, Prof. Dr. 4 

Alexandre Teixeira de Souza. Participaram os Conselheiros Wendel 5 

Cleber Soares, Vice-Reitor; Fúlvia de Souza Veronez, Pró-Reitora de 6 

Ensino; Liliana Martos Nicoletti Toffoli, Pró-Reitora de Extensão; 7 

Márcia Zilioli Bellini, Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; 8 

Representantes dos Professores Doutores, Estevão Zilioli e Alexandre 9 

Wolf; Representantes dos Professores Mestres, Simone Leite Andrade 10 

e Rogerio Buchala; Representante dos funcionários, Mateus Augusto 11 

Vitorelli e Jean Cardoso de Moura; Representante da Comunidade 12 

proposto pelo Reitor, Marcos Roberto Fratini e Representante da 13 

Comunidade proposto pela Mantenedora, Prof. Dr. Alfredo Peixoto 14 

Martins. Ausentes os Conselheiros Fabrício Rimoldi, Henrique Brendon 15 

da Silva e Davi Rogerio Silveira. Justificaram a ausência os 16 

Conselheiros Alexandre Rodrigues Simões, Izabel Castanha Gil, 17 

Jocélio Felipe Cavassini Souza e Miguel Ângelo de Marchi. Verificada 18 

a existência de quórum, o Presidente cumprimentou a todos e agradeceu 19 

a Cons. Fulvia Veronez por ter presidido a sessão anterior. Ato 20 

contínuo, passou aos pontos de pauta. 01. Comunicações da 21 

Presidência: a) Aprovação da Ata da 45ª Sessão Ordinária. b) 22 

Solicitou a atenção dos Conselheiros quanto ao Artigo 8º do 23 

Regulamento CONSU, que dispõe sobre o comparecimento às sessões 24 

desse Conselho. c) Registrou que a UNIFAI foi recredenciada pelo 25 

CEE-SP, por cinco anos, sendo apresentado novo PDI com as propostas 26 

da atual reitoria. d) Comunicou o encerramento das matrículas, com 27 

aumento de sessenta por cento dos alunos ingressantes e quatorze por 28 

cento no total geral de alunos. e) informou que a IES teve um 29 

superávit no último ano, bem como a diminuição da despesa. Aproveitou 30 

para agradecer a toda a comunidade acadêmica que contribuiu para os 31 

resultados positivos. f) Detalhou algumas melhorias realizadas pela 32 

gestão e informou que as mensalidades não foram reajustadas, porém 33 

será possível repassar cinco por cento de reajuste no salário dos 34 

colaboradores da Instituição. Palavra aberta aos Conselheiros: Cons. 35 

Marcos Fratini aproveitou para se desculpar pela ausência na sessão 36 

anterior. 2. Expediente: a) Regimento interno da Comissão de 37 

Residência Multiprofissional COREMU). De posse da palavra, a Cons. 38 

Márcia Zilioli explicou sobre o COREMU, programa vinculado ao 39 

Ministério da Educação com o Ministério da Saúde. O programa é 40 

contemplado pela UNIFAI desde o ano de 2017 e conta com 12 vagas 41 

para residentes na área da saúde, a saber: enfermeiros, 42 

nutricionistas e fisioterapeutas. Após, foi discutida a legislação 43 

pertinente ao programa e sua atualização junto ao regimento. Sem 44 

demais considerações, o Presidente solicitou a todos a votação da 45 

proposta no chat, a qual foi aprovada em unanimidade. 3. Outros 46 

Assuntos: a) Palavra Aberta aos Conselheiros. Cons. Alexandre Wolf 47 

parabenizou a administração pelos esclarecimentos referentes à 48 

“perda de valores” pela UNIFAI, assunto veiculado nas mídias 49 

recentemente. Ainda, como representante dos professores, reconhece 50 

a impossibilidade de reajuste salarial maior nesse momento e espera 51 

que, para os próximos anos, haja uma reposição adequada de valores. 52 

Cons. Alfredo Peixoto Martins declarou, como representante da 53 
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comunidade, não comungar das notícias veiculadas nas mídias e que a 54 

administração da UNIFAI foi muito educada e correta nos 55 

esclarecimentos divulgados. Cons. Marcos Fratini também defendeu a 56 

Instituição e colocou à disposição seu trabalho como advogado, se 57 

necessário. Sem mais manifestações, o Presidente declarou ter 58 

recebido a confirmação dos valores referidos e que deverão ser bem 59 

aplicados na IES. Ato contínuo, foi agendada a data de 29 de abril 60 

para a próxima Sessão Ordinária. Nada mais a constar, o Presidente 61 

agradeceu a presença de todos e, às onze horas e trinta e cinco 62 

minutos, declarou encerrada a Sessão. Eu, Rita de Cássia Siqueira, 63 

Secretária Acadêmica, lavrei, datei e assinei a presente Ata em duas 64 

laudas que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos 65 

presentes. Adamantina, 25 de março de 2022......................... 66 


