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44ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO. Ata. Aos vinte e 1 

oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às onze 2 

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

UNIFAI, 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, Alexandre 9 

Wolf, Izabel Castanha Gil, Miguel Ângelo de Marchi; Representantes 10 

dos Professores Mestres, Simone Leite Andrade, Rogerio Buchala e 11 

Alexandre Rodrigues Simões; Representante Discente, Davi Rogerio 12 

Silveira; Representante dos funcionários, Mateus Augusto Vitorelli; 13 

Representante da Comunidade proposto pelo Reitor, Marcos Roberto 14 

Fratini e Representante da Comunidade proposto pela Mantenedora, 15 

Prof. Dr. Alfredo Peixoto Martins. Ausentes os Conselheiros Fabrício 16 

Rimoldi e Henrique Brendon da Silva. Justificaram ausência os 17 

Conselheiros Jocélio Felipe Cavassini Souza e Jean Cardoso de Moura. 18 

Verificada a existência de quórum, o Presidente cumprimentou a todos 19 

e desejou um ótimo início de ano. Ato contínuo, passou aos pontos 20 

de pauta. 01. Comunicações da Presidência: a) Aprovação da Ata da 21 

43ª Sessão Extraordinária. 2. Expediente: a) Adequação do Regimento 22 

Geral e do Estatuto da UNIFAI. O Presidente explicou aos Conselheiros 23 

sobre a necessidade de adequação regimental e estatutária da 24 

Instituição, conforme preconiza a Deliberação CEE nº 202/2021, que 25 

dispõe sobre os Dirigentes das IES vinculadas ao sistema estadual 26 

de ensino. Na sequência, fez a leitura da proposta enviada aos 27 

Conselheiros e que trata dos artigos 15 e 17 do Regimento Geral e 28 

artigos 10 e 12 do Estatuto. Palavra aberta aos Conselheiros para 29 

manifestações: Cons. Marcos Fratini pontuou a importância de 30 

determinar regras para a situação de vacância simultânea dos 31 

dirigentes. Ainda, considerou importante a garantia das aulas 32 

atribuídas ao docente no semestre anterior à ocupação do cargo de 33 

dirigente, porém, sugeriu deixar observado a situação deste quando 34 

não houver abertura de turma no curso de origem. Cons. Fulvia Veronez 35 

explicou ser automático a perda de aulas do docente nessa situação. 36 

Cons. Rogerio Buchala falou da possibilidade de reestruturação da 37 

questão da carga horária docente. Cons. Alexandre Wolf pontuou que 38 

a garantia das aulas ao docente em cargo de gestão deveria ser 39 

baseada no ano anterior à posse, haja vista que a carga horária 40 

docente é variável nos semestres letivos. Após as considerações, a 41 

Secretária Acadêmica solicitou a inserção no chat da nova redação 42 

proposta. Em acordo com as adequações, os Conselheiros aprovaram por 43 

unanimidade a atualização do Regimento Geral e Estatuto da UNIFAI, 44 

a saber: REGIMENTO GERAL - Artigo 15 – § 4º - No caso de vacância 45 

definitiva do cargo de Reitor da instituição, assumirá para o 46 

exercício da direção, o Vice-Reitor, para promover a escolha e 47 

nomeação do novo Reitor, nos termos vigentes pelo Conselho Estadual 48 

de Educação de São Paulo (CEE) e das normas regimentais da 49 

instituição, no prazo máximo de sessenta dias. § 5º - 50 

Excepcionalmente, em caso de falta ou impedimento simultâneos das 51 

funções de Reitor e de Vice-Reitor, assumirá provisoriamente os 52 

encargos de direção do Centro Universitário o docente representante 53 
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dos doutores, membro do CONSU, com mais tempo de exercício nesta 54 

Autarquia ou seu subsequente, nos casos de recusa ou impedimento e, 55 

ainda, se houver interesse deste em pleitear o cargo de Reitor ou 56 

Vice-Reitor, respeitados os requisitos legais do cargo. § 6º - O 57 

prazo da excepcionalidade terá vigência até a nomeação de novos 58 

dirigentes, no período máximo de 30 (trinta) dias, sendo que os atos 59 

diretivos desse período deverão ser convalidados pelo Conselho 60 

Estadual de Educação. § 8º - O docente, quando no desempenho do 61 

emprego em comissão de Reitor, ficará afastado de suas aulas, 62 

resguardando o direito de, ao final do mandato, retornar as aulas 63 

que lhe tinham sido atribuídas nos dois semestres anteriores à posse, 64 

desde que haja turma aberta no respectivo curso. § 10 - Aos docentes 65 

nomeados para exercer o emprego em comissão de Vice-Reitor e Pró-66 

reitor, resguarda-se o direito de, ao final do mandato, retornarem 67 

as aulas que lhe tinham sido atribuídas nos dois semestres anteriores 68 

à posse, desde que haja turma aberta no respectivo curso. Artigo 17 69 

- São atribuições do Vice-Reitor: VIII. Substituir o Reitor em suas 70 

ausências ou impedimentos e, no caso de vacância definitiva do 71 

dirigente máximo, assumirá os encargos no prazo de até 60 (sessenta) 72 

dias. ESTATUTO - Artigo 10 – § 4º - No caso de vacância definitiva 73 

do cargo de Reitor da instituição, assumirá para o exercício da 74 

direção, o Vice-Reitor, para promover a escolha e nomeação do novo 75 

Reitor, nos termos vigentes pelo Conselho Estadual de Educação de 76 

São Paulo (CEE) e das normas regimentais da instituição, no prazo 77 

máximo de sessenta dias. § 5º - Excepcionalmente, em caso de falta 78 

ou impedimento simultâneos das funções de Reitor e de Vice-Reitor, 79 

assumirá provisoriamente os encargos de direção do Centro 80 

Universitário o docente representante dos doutores, membro do CONSU, 81 

com mais tempo de exercício nesta Autarquia ou seu subsequente, nos 82 

casos de recusa ou impedimento e, ainda, se houver interesse deste 83 

em pleitear o cargo de Reitor ou Vice-Reitor, respeitados os 84 

requisitos legais do cargo. § 6º - O prazo da excepcionalidade terá 85 

vigência até a nomeação de novos dirigentes, no período máximo de 86 

30 (trinta) dias, sendo que os atos diretivos desse período deverão 87 

ser convalidados pelo Conselho Estadual de Educação. § 8º - O 88 

docente, quando no desempenho do emprego em comissão de Reitor, 89 

ficará afastado de suas aulas, resguardando o direito de, ao final 90 

do mandato, retornar as aulas que lhe tinham sido atribuídas nos 91 

dois semestres anteriores à posse, desde que haja turma aberta no 92 

respectivo curso. § 10 - Aos docentes nomeados para exercer o emprego 93 

em comissão de Vice-Reitor e Pró-reitor, resguarda-se o direito de, 94 

ao final do mandato, retornarem as aulas que lhe tinham sido 95 

atribuídas nos dois semestres anteriores à posse, desde que haja 96 

turma aberta no respectivo curso. Artigo 12 - São atribuições do 97 

Vice-Reitor: VIII. Substituir o Reitor em suas ausências ou 98 

impedimentos e, no caso de vacância definitiva do dirigente máximo, 99 

assumirá os encargos no prazo de até 60 (sessenta) dias. 3. Outros 100 

Assuntos: a) Palavra Aberta aos Conselheiros. Cons. Alfredo Peixoto 101 

lembrou sobre o envio de relatório de docentes por ele solicitado 102 

junto à Pró-Reitoria de Ensino, que explicou estar finalizando a 103 

atribuição de aulas para o semestre letivo. Ato contínuo, foi 104 

agendada a data de 25 de fevereiro para a próxima Sessão Ordinária. 105 

Nada mais a constar, o Presidente agradeceu a presença de todos e, 106 
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às onze horas e trinta e sete minutos, declarou encerrada a Sessão. 107 

Eu, Rita de Cássia Siqueira, Secretária Acadêmica, lavrei, datei e 108 

assinei a presente Ata em três laudas que, após lida e achada 109 

conforme, foi assinada pelos presentes. Adamantina, 28 de janeiro 110 

de 2022........................................................... 111 


