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Guaxupé/MG, 19 de Dezembro 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 ordinária realizada dia 18 de Dezembro de 2019 e constante de ata 
de reunião lavrada e assinada:  
 
1-) Apreciação e deliberação dos registros de encerramento do 2º semestre letivo de 2019 dos 
cursos de graduação e pós-graduação presenciais e EaD do UNIFEG (registros das atas de notas de 
alunos, de reunião de coordenação de cursos, de reuniões de NDE’s, Diários de Classes,  etc), com 
assento junto a Coordenadoria Geral de Registros e Informações Acadêmicas. Ato contínuo, foi 
iniciado o processo de votação, sendo que os registros de ordem administrativo-acadêmicas e 
didático-pedagógicas dos cursos de graduação e pós-graduação do UNIFEG, nas modalidades 
presencial e a distância, referentes ao segundo semestre de 2019 foi aprovado com a unanimidade 
de votos dos presentes. 2-) Apreciação e deliberação dos registros de encerramento do ano letivo 
de 2019, dos níveis de ensino do Colégio Dom Inácio de Educação Básica (registros das atas de 
notas de alunos, de reunião de coordenação de níveis de ensino, de reuniões de Conselhos de 
Classe, registros de Diários de Classes, etc), com assento junto a Secretaria Geral do Colégio Dom 
Inácio. Na sequência dos trabalhos, foi iniciado o processo de votação, sendo que os registros de 
ordem administrativo-acadêmica e didático-pedagógica dos níveis de ensino do Colégio Dom Inácio 
referentes ao ano letivo de 2019 foi aprovado com a unanimidade de votos dos presentes. 3-) 
Apreciação e deliberação sobre a proposta de calendário letivo do ano de 2020 aplicável aos cursos 
de graduação e pós-graduação do Centro Universitário UNIFEG, integrando as modalidades 
presenciais e à distância. Colocada a matéria em votação, a proposta de calendário do ano letivo de 
2020 dos cursos de graduação e pós-graduação do UNIFEG, nas modalidades presencial e a distância 
(EaD) foi aprovada com a unanimidade de votos dos presentes. 4-) Apreciação e deliberação sobre a 
proposta de calendário letivo do ano de 2020 aplicável aos níveis de ensino do Colégio Dom Inácio 
de Educação Básica. Colocada a matéria em votação, a proposta de calendário do ano letivo de 2020 
dos níveis de ensino do Colégio Dom Inácio de Educação Básica foi aprovada com a unanimidade de 
votos dos presentes. 5-) Apreciação e deliberação das propostas dos Projetos Pedagógicos de 
Cursos de Graduação e Pós-Graduação do UNIFEG revisados pelos NDE´s dos cursos para o ano de 
2020. Colocada a matéria em votação, a revisão e atualização dos Projetos Pedagógicos de Cursos de 
graduação e pós-graduação, para vigência a partir do ano de 2020, realizadas pelos NDEs dos cursos 
e aprovadas pelos Colegiados de Cursos, com base na legislação educacional em vigor foram 
aprovadas com a unanimidade de votos dos presentes. 6-) Apreciação e deliberação da proposta do 
Plano Anual das ofertas e atividades do UNIFEG para o ano letivo de 2020, abrangendo curricula, 
planos de ensino, atividades e disciplinas regulares e em regimes especiais (DPs, Adaptações, 
nivelamentos, elaboração de materiais didáticos da EaD etc), atribuição de aulas e horas-atividades 
docentes e de tutores, a serem ofertadas no conjunto dos cursos e atividades de graduação e pós-
graduação no 1º semestre de 2020, em atendimento aos Projetos Pedagógicos dos Cursos, nas 
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modalidades presencial e a distância. Colocada a matéria em votação, a proposta do Plano Anual de 
Atividades do UNIFEG, conforme apresentado pelo Conselheiro, para o ano de 2020 foi aprovado 
com a unanimidade de votos dos presentes. 7-) Apreciação e deliberação da proposta do Plano 
Anual das ofertas e atividades do Colégio Dom Inácio de Educação Básica para o ano letivo de 
2020, abrangendo atribuição de aulas e atividades do corpo docente, dos horários de aulas e 
atividades extra-classe para o conjunto dos níveis de ensino. Colocada a matéria em votação, a 
proposta do Plano Anual de Atividades do Colégio Dom Inácio para o ano de 2020, conforme 
apresentado, foi aprovado com a unanimidade de votos dos presentes. 8-) Apreciação e deliberação 
da proposta de renovação dos Termos de Adesão da FUNDEG ao PROUNI, para o ano de 2020, e 
consequente oferta de vagas de cursos a candidatos do referido programa, por parte do Centro 
Universitário UNIFEG. Colocada a matéria em votação, a proposta de renovação do termo de Adesão 
ao PROUNI e as correlatas propostas de vagas para o ano de 2020, nos cursos de graduação do 
UNIFEG foram aprovadas com a unanimidade de votos dos presentes, com indicação da informação 
da presente deliberação para a entidade mantenedora FUNDEG. 9-) Apreciação e deliberação da 
proposta de renovação dos Termos de Adesão da FUNDEG ao FIES, para o ano de 2020, e 
consequente oferta de vagas de cursos a candidatos do referido programa, por parte do Centro 
Universitário UNIFEG. Colocada a matéria em votação, a proposta de renovação do termo de Adesão 
ao FIES para o ano de 2020, nos cursos de graduação do UNIFEG, foi aprovada com a unanimidade de 
votos dos presentes, com indicação da informação da presente deliberação para a entidade 
mantenedora FUNDEG. 10-) Apreciação e deliberação sobre movimentos do Quadro de Pessoal do 
UNIFEG (abrangendo desligamento e contratações de pessoal docente do segundo semestre de 
2019), elaborada pela área de Recursos Humanos, para encaminhamento a entidade Mantenedora 
e assento final na área de Recursos Humanos. Colocada a matéria em votação, o relatório de 
movimentação de pessoal docente do ano de 2019, finalizada no segundo semestre de 2019 foi 
aprovada com a unanimidade de votos dos presentes. 11-) Apreciação e deliberação da proposta de 
Política de Promoção da Acessibilidade do UNIFEG para envio ao MEC, no âmbito do processo de 
recredenciamento institucional. Colocada a matéria em votação, a Política de Promoção de 
Acessibilidade do UNIFEG foi aprovada com a unanimidade de votos dos presentes, e que deverá ser 
enviada ao Pesquisador Institucional do UNIFEG para que ele cuide de enviar a referida Política ao 
MEC, para fins de instruir a tramitação do processo de recredenciamento institucional do UNIFEG. 
12-) Apreciação e deliberação da proposta de Plano de Fugas, de Evacuação e Segurança Predial do 
UNIFEG para envio ao MEC, no âmbito do processo de recredenciamento institucional. Colocada a 
matéria em votação, o Plano de Fuga, de Evacuação e de Segurança Predial da FUNDEG-UNIFEG-
COLÉGIO DOM INÁCIO foi aprovada com a unanimidade de votos dos presentes, e que deverá ser 
enviada ao Pesquisador Institucional do UNIFEG para que ele cuide de enviar o referido Plano ao 
MEC, para fins de instruir a tramitação do processo de recredenciamento institucional do UNIFEG. 
13-) Apreciação e deliberação de aplicação, no âmbito dos cursos de graduação do UNIFEG, da 
Portaria MEC nº 2.117 de 06 de dezembro de 2019, que amplia a oferta  da carga horária de 
disciplinas na modalidade a distância (EaD) em cursos presenciais.  Colocada a matéria em votação, 
a validação e aplicação da Portaria MEC 2.117/2019, para fins de uso e aplicação nos cursos de 
graduação do UNIFEG, a partir das aprovações dos NDEs e Colegiados de cursos foi aprovada com a 
unanimidade de votos dos presentes, recomendando-se que os PPCs sejam atualizados, nos casos de 
adoção de tais proposituras constantes da nova Portaria MEC nº 2.117. E que tal informação seja 
levada ao conhecimento de toda a comunidade acadêmica do UNIFEG, em especial aos 
Coordenadores de Cursos. 14-) Apreciação e deliberação da proposta de revisão e atualização do 
atual Plano de Desenvolvimento institucional (PDI) do UNIFEG 2018-2022, em vigência, para fins de 
instrução do processo de recredenciamento institucional do UNIFEG no ano de 2020. Colocada a 
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matéria em votação, a proposta de atualização e revisão do PDI vigente para o período 2018-2022 
apresentada pela Pró-Reitoria Acadêmica foi aprovada com a unanimidade de votos dos presentes, 
com a indicação de envio ao pesquisador institucional para que insira tais informações junto ao 
sistema e-MEC, para instruir o processo de recredenciamento do UNIFEG. 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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