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Guaxupé/MG, 13 de Novembro de 2019. 

 

CONSELHO ACADÊMICO SUPERIOR – CAS/UNIFEG 
 

O M. Reitor do Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé – UNIFEG, Prof. Dr. 
Reginaldo Arthus, no exercício de Presidente do CAS/UNIFEG, torna público o extrato das 
deliberações apreciadas e votadas, com APROVAÇÕES, por parte do plenário do 
CAS/UNIFEG, em reunião extraordinária realizada dia 12 de Novembro de 2019 e constante 
de ata de reunião lavrada e assinada:  
 
1-) Apreciação e deliberação das propostas de atualização e revisão do Estatuto do Centro 
Universitário UNIFEG, em atendimento a legislação civil e educacional vigentes, ao 
processo de recredenciamento institucional do UNIFEG junto ao Ministério da Educação, 
com encaminhamento à Entidade Mantenedora FUNDEG para deliberação e aprovação 
final. Não mais havendo manifestações, foi iniciado o processo de votação, sendo que a 
proposta de atualização e revisão do Estatuto do Centro Universitário UNIFEG foi aprovada 
com a unanimidade de votos dos presentes, autorizando que a mesma seja enviada a 
apreciação e deliberação da entidade mantenedora FUNDEG, através de sua Assembléia 
Geral, para fins de homologação final e validação. 2-) Apreciação e deliberação da proposta 
da peça Orçamentária do ano de 2020 elaborada pela comunidade do UNIFEG e do Colégio 
Dom Inácio, supervisionada pela Reitoria e encaminhada à entidade mantenedora 
FUNDEG em caráter “ad referendum “do plenário do CAS/UNIFEG, para apreciação e 
aprovação final com retorno a este CAS/UNIFEG. Não havendo mais manifestações, foi 
iniciado o processo de votação, sendo que a proposta de peça orçamentária das escolas 
UNIFEG e Colégio Dom Inácio, para o ano de 2020, já encaminhada para a Assembléia Geral 
da mantenedora FUNDEG, através de ato ad referendum do Presidente do CAS, foi aprovada 
com a unanimidade de votos dos conselheiros presentes. 3-) Apreciação e deliberação sobre 
as propostas de Política Antissuborno e Anticorrupção, bem como da Política de Prevenção 
à Lavagem de Dinheiro e de Controle e Combate ao Financiamento do Terrorismo da 
FUNDEG-UNIFEG-Colégio Dom Inácio,  para fins de atendimento do compromisso firmado 
no TAC assinado com o Ministério Público, para encaminhamento a Assembléia Geral da 
mantenedora FUNDEG. Colocada a matéria em votação, a proposta de Política Antissuborno 
e Anticorrupção e a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e de Controle e Combate 
ao Financiamento do Terrorismo foi aprovada com unanimidade de votos dos conselheiros 
presentes, com deliberação de encaminhamento das referidas propostas para apreciação, 
deliberação e aprovação da entidade mantenedora FUNDEG, através de sua Assembléia 
Geral, para a eventual e oportuna edição e publicação de ato conjunto da referida Política 
Antissuborno e Anticorrupção e da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e de 
Controle e Combate ao Financiamento do Terrorismo. E que uma vez seja aprovada pela 
mantenedora e tenha sido editado e publicado o ato conjunto entre UNIFEG e FUNDEG, tal 
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ato e política deverão ser publicizadas amplamente no Portal da Transparência. 4-) Outros 
eventuais assuntos, comunicados e deliberações de expediente. Sem deliberação e sem 
novos informes. 
  
DELIBERAÇÕES COM PENDÊNCIAS: não houve deliberações com pendências por parte do 
plenário. 
 
Comunique-se. Publique-se. Portal da Transparência UNIFEG e Colégio Dom Inácio. 

 
 
 

Prof. Dr. Reginaldo Arthus 
M. Reitor e Presidente CAS/UNIFEG 
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