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Às oito horas e trinta e dois minutos do dia quinze de dezembro do ano de dois mil e vinte e 1 

dois, reuniu-se o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de 2 

Lavras, sob a presidência do professor João Chrysostomo de Resende Júnior, Reitor da UFLA. 3 

A reunião foi realizada por videoconferência, no endereço meet.google.com/wzp-ixrs-mvm e 4 

transmitida nos termos da Resolução CUNI nº 027/2022 pelo link de transmissão 5 

https://stream.meet.google.com/stream/a104385a-716a-457a-99ef-c0f5836011df. Partici-6 

param da reunião os seguintes conselheiros: Adelir Aparecida Saczk, Christiane Maria 7 

Barcellos Magalhães da Rocha, Luciano José Pereira, Paulo Antônio de Carvalho e Ronei 8 

Ximenes Martins (Pró-reitores); Carolina Martins dos Santos Chagas, Fabiana da Silva Felix, 9 

João Moreira Neto, Henrique Luis Moreira Monteiro, Paloma Santana Moreira Pais, Rilke 10 

Tadeu Fonseca de Freitas e Rubens Manoel dos Santos (representantes docentes das 11 

Unidades Acadêmicas); Alexandre de Paula Peres, Antônio Maria Pereira de Resende, 12 

Elizandra Milagre Couto, Janderson Martins Vaz, Mauricéia Silva de Paula Vieira e Rodrigo 13 

Allan Pereira (representantes dos Coordenadores de Graduação); Bruno del Bianco Borges, 14 

Christian Hirsch, Fábio Lúcio Santos, Regilson Maciel Borges, Rodrigo Santos Bufalo e Viviane 15 

Santos Pereira (representantes dos Coordenadores de Pós-Graduação); Wagner Álefe 16 

Schiavoni (representante dos estudantes de graduação); Alan Freire e Elenildo dos Santos 17 

Oliveira (representantes dos estudantes de pós-graduação); Chrystian Teixeira Rocha, Juliana 18 

Aparecida da Silva, Letícia Linhares da Silva e Warlley Ferreira Sahb (representantes dos 19 

servidores técnico-administrativos); Gasperim Ramalho de Souza, Lais Graziele Ribeiro 20 

Tomaz e Márcio Magalhães da Silva (representantes de EDI); e Josiane Patrícia Aguiar de 21 

Carvalho (representante da comunidade). Inicialmente o Senhor Presidente justificou as 22 

ausências dos conselheiros Alcinéia de Lemos Souza Ramos, Alessandra Angélica de Pádua 23 

Bueno, Diego Américo Ferreira, Elisangela Elena Nunes Carvalho, Jefferson Esquina Tsuchida, 24 

Tales Jesus Fernandes, Valter Carvalho de Andrade Júnior e Viviane Naves de Azevedo; e deu 25 
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as boas vindas aos estudantes Alan Freire, Elenildo dos Santos Oliveira e Wagner Álefe 1 

Schiavoni, que passam a integrar este Conselho. Na sequência, em cumprimento à pauta da 2 

reunião, foram tratados os seguintes assuntos: Primeiro. Ata da 11ª reunião do CEPE de 3 

8/11/2022. Aprovada. Segundo. Referendas de Portarias da Reitoria: a) Portaria nº 954/2022 4 

que autorizou a celebração do Termo de Execução Descentralizada (TED) entre a 5 

Universidade Federal de Lavras e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 6 

(INCRA), que objetiva a execução de projeto de pesquisa, inovação, ciência de dados, 7 

desenvolvimento geotecnológico e capacitação, visando o desenvolvimento de 8 

competências institucionais para a sustentação e implementação de tecnologias e novos 9 

conhecimentos voltados à regularização ambiental em assentamentos da reforma agrária; b) 10 

Portaria nº 955/2022 que autorizou a celebração do Convênio de Apoio Institucional entre a 11 

Universidade Federal de Lavras e a Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural 12 

(FUNDECC), que objetiva viabilizar o desenvolvimento do Projeto intitulado “Apoio na 13 

execução de projeto de pesquisa, inovação, ciência de dados, desenvolvimento tecnológico e 14 

de novos produtos, e capacitação visando o desenvolvimento de competências institucionais 15 

para a implementação da Inteligência Geográfica na Agência Nacional de Transportes 16 

Terrestres (ANTT) voltados a apoiar as atividades de regulação, supervisão e fiscalização da 17 

prestação de serviços e da exploração da infraestrutura de transportes terrestres”; c) 18 

Portaria nº 956/2022 que autorizou a celebração do acordo de cooperação entre a 19 

Universidade Federal de Lavras e a União, por intermédio da Secretaria Especial da Receita 20 

Federal do Brasil, representada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Varginha/MG, 21 

que objetiva a conjugação de esforços entre as partes para promover atividades de 22 

educação fiscal por meio do projeto intitulado “Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal”; d) 23 

Portaria nº 994/2022 que autorizou a celebração do Convênio entre a Universidade Federal 24 

de Lavras e a Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural (FUNDECC), que objetiva 25 
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viabilizar o desenvolvimento do projeto intitulado “Apoio Técnico ao Termo de Execução 1 

Descentralizada (TED) para desenvolvimento de projeto de pesquisa, inovação, ciência de 2 

dados, desenvolvimento geotecnológico e capacitação, visando o desenvolvimento de 3 

competências institucionais para a sustentação e implementação de tecnologias e novos 4 

conhecimentos voltados à regularização ambiental em assentamentos da reforma agrária”; 5 

e) Portaria da Reitoria nº 1.000/2022 que autorizou a celebração do Primeiro Termo Aditivo 6 

ao Contrato nº 040/2019 entre a Universidade Federal de Lavras e a empresa MOKA MIND 7 

SOFTWARE LTDA., com a interveniência da Fundação de Desenvolvimento Científico e 8 

Cultural (FUNDECC). Após esclarecimentos as Portarias foram referendadas. Terceiro. 9 

Autorização de afastamento integral do servidor Dirceu de Sousa Melo, Biólogo do Quadro 10 

Permanente desta Universidade, lotado na Faculdade de Ciências da Saúde, matrícula nº 11 

1656695, para cursar pós-doutorado na Universidade de Copenhagen/Dinamarca, no 12 

período de 1º/2/2023 a 31/01/2024, com ônus do CNPq. Após esclarecimentos e em 13 

conformidade com a instrução processual e o previsto no ato regulatório que dispõe sobre a 14 

matéria, o afastamento foi aprovado nos termos propostos. Quarto. Reconhecimento do 15 

título de mestre em Educação obtido na Universidad Internacional Tres Fronteras/Paraguai, 16 

por Nilson da Silva, no curso de mestrado em Educação da UFLA. O Senhor Presidente fez 17 

menção ao parecer emitido pela comissão designada pela Portaria nº 48/2022, da Faculdade 18 

de Filosofia, Ciência Humanas, Educação e Letras e passou a palavra ao conselheiro Regilson 19 

Maciel Borges, presidente da comissão. O conselheiro discorreu sobre o processo e sua 20 

tramitação e informou que, embora a documentação apresentada pelo requerente 21 

atendesse o exigido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFLA, foi constatado, 22 

pelos integrantes da comissão avaliadora, a prática de plágio detectada em trechos do 23 

Capítulo II da dissertação do requerente, retirados de dissertação defendida na Universidade 24 

de Lisboa no ano de 2004, de autoria de Carla Maria Pereira Barbosa Morais, bem como 25 
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cópia de artigo de autoria de Kauan Pessanha Soares publicado na Revista Digital Publisher, 1 

Ano 2 / nº 5 / Rosário (Argentina) / Septiembre – Otubre, 2017/ISSN2588-0705. Diante do 2 

fato, a comissão opinou pelo não reconhecimento do diploma. Colocado o parecer da 3 

comissão em discussão, o mesmo foi acatado indeferindo-se o reconhecimento. O Senhor 4 

Presidente, na oportunidade deu ciência da publicação da Resolução nº 01/2022, do 5 

Conselho Nacional de Educação, a qual atualizou normas referentes à revalidação e 6 

reconhecimento de diplomas expedidos por estabelecimentos de ensino superior 7 

estrangeiros, tendo, ainda, direcionado ao Ministério da Educação, a incumbência pela 8 

divulgação de orientações gerais de tramitação dos processos. A Resolução traz atualizações 9 

significativas e adequação de normas, procedimentos e prazos relativos aos processos de 10 

revalidação e reconhecimento de diplomas, visando ao aperfeiçoamento dos procedimentos 11 

atuais. Concluídos os procedimentos pelo MEC será necessária a revisão do ato normativo da 12 

UFLA que trata do assunto. Quinto. Reconhecimento do diploma de mestrado em Ciências 13 

da Educação obtido na Universidad Central Del Paraguay, por Antônio Cézar Pinheiro de 14 

Almeida. O conselheiro Regilson Maciel Borges também se manifestou pela comissão 15 

avaliadora do processo e sobre a análise realizada. Após esclarecimentos e com amparo no 16 

parecer da comissão designada pela Portaria nº 837/2022 da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 17 

deliberou-se pelo reconhecimento do diploma, em razão de sua equivalência com o curso de 18 

mestrado em Educação da UFLA. Sexto. Reconhecimento do diploma de mestrado em 19 

Ciências da Educação obtido na Universidad Interamericana/Paraguay, por Jaqueline Corrêa 20 

Godinho Souza. Da mesma forma como tratado no item anterior desta ata, foi acatado o 21 

parecer da comissão designada por meio da Portaria 823/2022 da Pró-Reitoria de Pós-22 

Graduação, e deferido o reconhecimento do diploma em razão de sua equivalência com o 23 

curso de mestrado em Educação da UFLA. Sétimo. Solicitação de abertura de concurso 24 

público para provimento de cargos de professores efetivos conforme a seguir: a) 25 
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Departamento de Medicina/FCS - área de “Pediatria”. Foi autorizada a abertura do concurso 1 

para uma vaga, bem como homologados os temas sugeridos pelo Departamento e o nome 2 

da professora Francine Aparecida Messias como responsável pelo concurso, até a 3 

constituição formal da banca examinadora; b) Departamento de Fitopatologia/ESAL - área 4 

de “Fitopatologia/Nematologia”. Foi autorizada a abertura do concurso para uma vaga, bem 5 

como homologados os temas sugeridos pelo Departamento e o nome do professor Eduardo 6 

Alves como responsável pelo concurso, até a constituição formal da banca examinadora; c) 7 

Departamento de Fitopatologia/ESAL – área de “Fitopatologia/Patologia de Sementes/ 8 

Patologia Pós-Colheita de Produtos Agrícolas”. Foi autorizada a abertura do concurso para 9 

uma vaga, bem como homologados os temas sugeridos pelo Departamento e o nome do 10 

professor Eduardo Alves como responsável pelo concurso, até a constituição formal da 11 

banca examinadora; d) Departamento de Medicina Veterinária/FZMV - área de 12 

“Parasitologia Veterinária e Doenças Parasitárias dos Animais Domésticos”. Foi autorizada a 13 

abertura do concurso para uma vaga, bem como homologados os temas sugeridos pelo 14 

Departamento e o nome da professora Adriana Mello Garcia como responsável pelo 15 

concurso, até a constituição formal da banca examinadora; e) Instituto de Ciência, 16 

Tecnologia e Inovação (ICTIN) - área de “Engenharia de Produção”. Foi autorizada a abertura 17 

do concurso para uma vaga, bem como homologados os temas sugeridos pelo 18 

Departamento e o nome do professor Raphael Aparecido Sanches Nascimento como 19 

responsável pelo concurso, até a constituição formal da banca examinadora. Oitavo. 20 

Solicitação do Departamento de Administração e Economia de abertura de processo seletivo 21 

para a contratação de professor visitante ampla concorrência para a área de “Gerencial”. 22 

Após esclarecimentos prestados e com amparo no parecer emitido pela Comissão de Vagas 23 

Docentes, foi autorizada a abertura de processo seletivo simplificado para a contratação 24 

solicitada. Nono. Proposta de alteração da Resolução CEPE nº 184/2022, que dispõe sobre a 25 
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abertura de concurso público para a área “Ciência da Computação: Sistemas Distribuídos” - 1 

Departamento de Ciência da Computação. A proposta foi encaminhada pelo Instituto de 2 

Ciências Exatas e Tecnológicas e aprovada a alteração, que tem como objetivo incluir como 3 

requisito para ingresso no concurso para a área supramencionada, os títulos de doutorado 4 

em Ciência da Computação, Computação, Informática, Engenharia de Automação e 5 

Sistemas, Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação, Engenharia de 6 

Teleinformática, Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica e de Telecomunicações, Engenharia 7 

Elétrica e Computação, Engenharia Elétrica e Informática Industrial, Sistemas e Computação, 8 

Engenharia Eletrônica e Computação, Engenharia da Computação ou Engenharia de Sistemas 9 

e Computação. Décimo. Solicitação formulada pela servidora Débora Racy Soares, 10 

Professora Adjunta, do quadro permanente da UFLA, lotada no Departamento de Estudos da 11 

Linguagem/FAELCH, de alteração do seu regime de trabalho de 20 horas semanais para 40 12 

horas com dedicação exclusiva. Após esclarecimentos e colocado o assunto em discussão, 13 

deliberou-se por acatar o parecer favorável da Comissão de Vagas Docentes e deferir a 14 

solicitação, devendo, no mínimo, 50% da carga horária da docente ser dedicada às 15 

atividades desenvolvidas pela Diretoria de Relações Internacionais/Pró-Reitoria de Pós-16 

Graduação. Décimo Primeiro. Solicitação formulada pela servidora Jamila Viegas Rodrigues, 17 

Professora Adjunta, do quadro permanente da UFLA, lotada no Departamento de Estudos da 18 

Linguagem/FAELCH, de alteração do seu regime de trabalho de 20 horas semanais para 40 19 

horas com dedicação exclusiva. Da mesma forma como tratado no item anterior desta ata, 20 

foi acatado o parecer favorável da Comissão de Vagas Docentes e deferida a solicitação, 21 

devendo, no mínimo, 50% da carga horária da docente ser dedicada às atividades 22 

desenvolvidas pela Diretoria de Relações Internacionais/Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 23 

Décimo Segundo. Edital nº 15/2022/COPS/DRCA/PROGRAD, que torna pública a utilização 24 

do SiSU na seleção de estudantes para provimento de vagas nos cursos de graduação 25 
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presenciais oferecidos pela UFLA, para ingresso no 1º semestre letivo de 2023. Após 1 

esclarecimentos prestados pelo conselheiro Ronei Ximenes Martins, Pró-Reitor de 2 

Graduação, o Edital foi aprovado. Décimo Terceiro. Calendários letivos do 1º e 2º semestres 3 

letivos do ano de 2023 para os cursos presenciais de graduação do campus sede da UFLA. 4 

Após esclarecimentos os calendários foram aprovados. Décimo Quarto. Cronogramas 5 

acadêmicos do 1º e 2º semestres letivos de 2023 para os cursos de graduação presenciais do 6 

campus sede da UFLA. Após esclarecimento, os cronogramas foram aprovados nos termos 7 

propostos e delegada competência à Pró-Reitoria de Graduação para proceder modificações 8 

nos cronogramas acadêmicos, quando necessárias. Décimo Quinto. Calendário Letivo do 9 

primeiro e segundo semestres letivos de 2023 para os cursos de graduação da UFLA, 10 

ofertados na modalidade a distância. Aprovado. Décimo Sexto. Calendário letivo para o ano 11 

de 2023 do Núcleo de Educação da Infância. O calendário foi aprovado após discussões 12 

quanto à necessidade de o calendário do NEDI ser apreciado e aprovado por este Conselho. 13 

Décimo Sétimo. Proposta de criação do doutorado em Ciência da Computação, vinculado ao 14 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação e proposta de criação do doutorado 15 

em Engenharia de Sistemas e Automação, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 16 

Engenharia de Sistemas e Automação. O conselheiro Luciano José Pereira se manifestou pela 17 

Câmara de Ensino de Pós-Graduação deste Conselho para esclarecer que as propostas foram 18 

analisadas minuciosamente e encontram-se aptas à apreciação. Após discussões a criação 19 

dos dois doutorados obteve pareceres favoráveis dos conselheiros devendo ser submetidas 20 

ao Conselho Universitário para deliberação final. Décimo Oitavo. Proposta de alteração do 21 

Regimento Interno do CEPE. A proposta foi motivada pela Pró-Reitoria de Gestão de 22 

Pessoas, a qual solicitou alteração do art. 8º do referido regimento para correção das 23 

competências da Comissão de Vagas de Técnico-Administrativos. Após esclarecimentos a 24 

alteração foi acatada devendo ser submetida ao Conselho Universitário para aprovação final. 25 
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Décimo Nono. Assuntos Gerais. O conselheiro Gasperim Ramalho de Souza comunicou o seu 1 

desligamento do CEPE e agradeceu a todos pela oportunidade de integrar este Colegiado. O 2 

Senhor Presidente agradeceu o conselheiro pela sua participação. O conselheiro Antônio 3 

Maria Pereira de Resende solicitou alteração do horário das reuniões deste Conselho, bem 4 

como o estabelecimento de um calendário de reuniões visando facilitar a participação. O 5 

Senhor Presidente informou que a adaptação do Salão dos Conselhos está sendo concluída 6 

para permitir o retorno das reuniões presenciais dos Conselhos Superiores e que estas 7 

deverão ocorrer às 17 horas e com cronograma pré-estabelecido, de forma a possibilitar não 8 

só a utilização do Salão pelos Conselhos Superiores mas dos demais órgãos colegiados da 9 

UFLA que interessarem. O conselheiro também solicitou atenção à composição da pauta das 10 

reuniões, pois a seu ver, alguns assuntos poderiam ser deliberados pelas Unidades 11 

Acadêmicas. O Senhor Presidente esclareceu que o CEPE delibera sob assuntos de sua 12 

competência em conformidade com o estabelecido no Regimento Geral e no Regimento 13 

Interno do Conselho, mas que alterações nesses regimentos poderão ser feitas para 14 

transferir para as Unidades determinadas competências. O conselheiro Christian Hirsch 15 

perguntou se a UFLA foi comunicada oficialmente pelo MEC sobre o corte das bolsas 16 

destinadas aos médicos veterinários residentes dos programas de pós-graduação da 17 

Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária da UFLA. O Senhor Presidente informou que 18 

teve conhecimento do corte, e por oportuno, falou sobre os bloqueios nos recursos das 19 

instituições e da reversão dos cortes por parte pelo Governo Federal, mas que verificará 20 

como está a situação específica das bolsas. A conselheira Christiane Maria Barcellos 21 

Magalhães da Rocha deu ciência dos eventos culturais que estão sendo apresentados na 22 

UFLA, parabenizou os organizadores e convidou a todos para participarem. A conselheira 23 

deu ciência também do início do processo de tombamento do conjunto do Centro Histórico 24 

da UFLA, pelos órgãos competentes e das ações inerentes aos projetos aprovados pela 25 
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FAPEMIG e pelo CNPq, cujos recursos possibilitarão a preservação e o manuseio do acervo 1 

dos museus da UFLA. O Senhor Presidente parabenizou a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 2 

pelo excelente trabalho que vem sendo realizado em prol da cultura; e finalizando, falou 3 

rapidamente sobre a recomposição do orçamento das Universidades Federais. Nada mais 4 

havendo a ser tratado, às nove horas e cinquenta minutos, o Senhor Presidente desejou a 5 

todos um feliz Natal e um excelente 2023; e deu por encerrada a reunião. Para constar, eu, 6 

Ione Dias Bertolucci, secretária, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá ser 7 

assinada por mim, pelo Presidente e demais presentes à reunião de aprovação da mesma.  8 
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