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Às oito horas e trinta e quatro minutos do dia oito de novembro 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/gwt-rcjk-fhi e 4 

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

https://stream.meet.google.com/stream/74832932-bfcb-4ecf-abeb-83b84172a0cb. Partici-6 

param da reunião os seguintes conselheiros: Valter Carvalho de Andrade Júnior (Vice-Reitor), 7 

Adelir Aparecida Saczk, Elisangela Elena Nunes Carvalho, Luciano José Pereira, Ronei 8 

Ximenes Martins, Christiane Maria Barcellos Magalhães da Rocha e Viviane Naves de 9 

Azevedo (Pró-reitores); Alcinéia de Lemos Souza Ramos, Carolina Martins dos Santos Chagas, 10 

Emanuele Tredanaro, Fabiana da Silva Felix, João Moreira Neto, Henrique Luis Moreira 11 

Monteiro, Paloma Santana Moreira Pais e Rilke Tadeu Fonseca de Freitas (representantes 12 

docentes das Unidades Acadêmicas); Alexandre de Paula Peres, Antônio Maria Pereira de 13 

Resende, Janderson Martins Vaz, Jefferson Esquina Tsuchida, Elizandra Milagre Couto, 14 

Mauricéia Silva de Paula Vieira, Roberto Maciel de Oliveira e Rodrigo Allan Pereira 15 

(representantes dos Coordenadores de Graduação); Bruno del Bianco Borges, Christian 16 

Hirsch, Fábio Lúcio Santos, Paulo Ricardo Gherardi Hein, Regilson Maciel Borges, Paulo 17 

Eduardo Ribeiro Marchiori, Tales Jesus Fernandes e Viviane Santos Pereira (representantes 18 

dos Coordenadores de Pós-Graduação); Guilherme de Campos Santos (representante dos 19 

estudantes de graduação); Daniele Carvalho, Diego Américo Ferreira, Letícia Linhares da 20 

Silva e Warlley Ferreira Sahb (representantes dos servidores técnico-administrativos); e 21 

Alessandra Angélica de Pádua Bueno e Gasperim Ramalho de Souza (representante de EDI). 22 

Em cumprimento à pauta da reunião, foram tratados os seguintes assuntos: Primeiro. Ata da 23 

10ª reunião do CEPE de 22/9/2022. Aprovada. Às oito horas e trinta e cinco minutos, o 24 

Senhor Presidente concedeu o prazo de 15 minutos para o encaminhamento de propostas 25 
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que não constavam da ordem do dia, cumprindo-se assim o que preconiza os arts. 23 e 24 1 

do Regimento Interno deste Conselho, referente ao pequeno expediente. Segundo. 2 

Referendas de Portarias da Reitoria: a) Portaria nº 837/2022 que designou as conselheiras 3 

Alcinéia de Lemos Souza Ramos e Fabiana da Silva Felix e o conselheiro Bruno del Bianco 4 

Borges, para, sob a presidência da primeira, procederem a análise e emitir parecer sobre a 5 

proposta de criação do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Inovação Tecnológica 6 

e Produção Animal Sustentável, em nível de mestrado profissional; b) Portaria nº 845/2022, 7 

que opinou favoravelmente à proposta de criação do Programa de Pós-Graduação 8 

Multicêntrico em Inovação Tecnológica e Produção Animal Sustentável, em nível de 9 

mestrado profissional; c) Portaria nº 911/2022, que autorizou a celebração do Segundo 10 

Termo Aditivo ao Convênio nº 199/2020 celebrado entre a Universidade Federal de Lavras 11 

(UFLA) e a Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural (FUNDECC), que objetiva 12 

majorar o valor do convênio em R$4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), bem 13 

como substituir o plano de trabalho constante do referido Convênio; d) Portaria nº 14 

912/2022, que autorizou a celebração do Termo de Execução Descentralizada (TED) entre a 15 

Universidade Federal de Lavras e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que 16 

objetiva a execução de projeto de pesquisa, inovação, ciência de dados, desenvolvimento 17 

tecnológico e de novos produtos; e capacitação, visando o desenvolvimento de 18 

competências institucionais para a implementação da Inteligência Geográfica na ANTT 19 

voltados a apoiar as atividades de regulação, supervisão e fiscalização da prestação de 20 

serviços e da exploração da infraestrutura de transportes terrestres; e) Portaria da Reitoria 21 

nº 913/2022, que autorizou a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Execução 22 

Descentralizada (TED) nº 11/2020 celebrado entre a UFLA e a Agência Nacional de Águas e 23 

Saneamento Básico (ANA), que objetiva majorar o valor do TED em R$5.000.000,00 (cinco 24 

milhões de reais) e a  inclusão de cláusula de propriedade intelectual e criação protegida. 25 
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Após esclarecimentos as Portarias foram referendadas. Terceiro. Solicitação de abertura de 1 

concurso público para provimento de cargos de professores efetivos conforme a seguir: a) 2 

Departamento de Ciência da Computação/ICET - área de “Algoritmos, Complexidade e 3 

Grafos”. Foi autorizada a abertura do concurso para uma vaga, bem como homologados os 4 

temas sugeridos pelo Departamento e o nome do professor Mayron César de Oliveira 5 

Moreira como responsável pelo concurso, até a constituição formal da banca examinadora; 6 

b) Departamento de Ciência da Computação/ICET - área de “Ciência da Computação: 7 

Sistemas Distribuídos”. Foi autorizada a abertura do concurso para uma vaga, bem como 8 

homologados os temas sugeridos pelo Departamento e o nome do professor Neumar Costa 9 

Malheiros como responsável pelo concurso, até a constituição formal da banca 10 

examinadora; c) Departamento de Física/ICN - área de “Física Experimental, Física 11 

Experimental Aplicada, Instrumentação ou Energias Renováveis”. Foi autorizada a abertura 12 

do concurso para uma vaga, bem como homologados os temas sugeridos pelo 13 

Departamento e o nome do professor Alexandre Alberto Chaves Cotta como responsável 14 

pelo concurso, até a constituição formal da banca examinadora; d) Departamento de 15 

Estatística/ICET - área de “Estatística”. Foi autorizada a abertura do concurso para duas 16 

vagas, bem como homologados os temas sugeridos pelo Departamento e o nome do 17 

professor Renato Ribeiro de Lima como responsável pelo concurso, até a constituição formal 18 

da banca examinadora; e) Departamento de Ciência do Solo/ESAL - área de “Pedologia”. Foi 19 

autorizada a abertura do concurso para duas vagas, bem como homologados os temas 20 

sugeridos pelo Departamento e o nome do professor Sérgio Henrique Godinho Silva como 21 

responsável pelo concurso, até a constituição formal da banca examinadora. Quarto. 22 

Proposta de Resolução que estabelece os indicadores para o levantamento das atividades 23 

docentes relacionadas ao ensino, à pesquisa, à extensão e ao apoio à gestão administrativa e 24 

define os critérios a serem utilizados para a distribuição de vagas docentes para as Unidades 25 
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Acadêmicas. O Senhor Presidente fez a contextualização da proposta, a qual foi elaborada 1 

por um grupo de trabalho constituído por integrantes da Comissão Permanente de Pessoal 2 

Docente (CPPD) e da Comissão de Vagas Docentes visando estabelecer critérios objetivos 3 

para o dimensionamento de vagas de docentes para a UFLA; e passou a palavra ao 4 

conselheiro Valter Carvalho de Andrade Júnior, coordenador dos trabalhos do grupo. O 5 

conselheiro Valter Carvalho discorreu sobre o trabalho realizado pelo grupo e destacou que 6 

a proposta tem como objetivo fazer o levantamento das atividades docentes relacionadas ao 7 

ensino, pesquisa, extensão e administrativas e definir os critérios para a distribuição de 8 

vagas docentes para as Unidades Acadêmicas; e que sua elaboração contou com a 9 

participação e contribuição de integrantes das Unidades. O texto da proposta contempla 10 

regras claras e transparentes e subsidiará a distribuição das vagas de docentes pelo CEPE, 11 

após análise da Comissão de Vagas. Ressaltou que não constituiu objeto da proposta fazer o 12 

levantamento individual das atividades do docente, mas sim, o levantamento médio das 13 

atividades desenvolvidas pelos Departamentos e Unidades; e que também não é o objetivo, 14 

levantar e computar todas as atividades realizadas pelos docentes, mas sim, as atividades 15 

com maior representação da atividade docente nos Departamentos. Ressaltou ainda que o 16 

grupo de trabalho teve o cuidado de propor variáveis que sejam fidedignas, facilmente 17 

obtidas anualmente e que garantam a confiabilidade das informações. Após as 18 

considerações do conselheiro Valter Carvalho foi feita a leitura do texto da proposta e 19 

apresentados destaques pelos conselheiros, em especial quanto aos indicadores que 20 

compõem o dimensionamento para a distribuição de vagas, os quais foram avaliados e 21 

alterados após amplas discussões e votações realizadas pelo chat de bate papo. Esgotadas as 22 

discussões, a proposta de Resolução que estabelece os indicadores para o levantamento das 23 

atividades docentes e define os critérios a serem utilizados para a distribuição de vagas 24 

docentes, foi aprovada. O Senhor Presidente agradeceu e parabenizou os integrantes do 25 
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grupo de trabalho pela elaboração da proposta. Decorrido o tempo para apresentação de 1 

propostas que não constavam da ordem do dia, foi apresentada pelo conselheiro Ronei 2 

Ximenes Martins a proposta, de inclusão na pauta desta reunião, de deliberação sobre o 3 

número de vagas para os cursos de Letras que compõem a ABI, considerando a criação da 4 

Área Básica de Ingresso – Letras, com início a partir do primeiro semestre letivo de 2023, 5 

para a obtenção do grau acadêmico de Licenciado em Letras Português, Inglês e suas 6 

Literaturas ou Licenciado em Letras Português e suas Literaturas. O conselheiro Ronei 7 

Ximenes esclareceu que o estabelecimento do número de vagas é necessário para 8 

atendimento ao procedimento operacional de cadastramento do curso no e-MEC. A 9 

proposta foi inserida na pauta e aprovada a oferta semestral de 30 (trinta) vagas para o 10 

curso de Letras Português e suas Literaturas e 25 (vinte e cinco) vagas para o curso de Letras 11 

Português, Inglês e suas Literaturas. Quinto. Proposta de matriz curricular do curso de 12 

graduação em Pedagogia, modalidade a distância. O conselheiro Ronei Ximenes Martins, 13 

Pró-Reitor de Graduação esclareceu que a demanda é devido ao acréscimo de carga horária 14 

superior a 15% do que determina a diretriz curricular do curso, o que enseja a alteração da 15 

matriz anterior do curso. Após esclarecimentos foi aprovada a nova matriz curricular do 16 

curso de Pedagogia. Sexto. Proposta de matriz curricular dos cursos de graduação em 17 

“Letras Português e suas Literaturas” e “Letras/Português, Inglês e suas Literaturas”. Da 18 

mesma forma como tratado no item anterior desta ata e após esclarecimentos prestados 19 

pelo conselheiro Ronei Ximenes Martins, foram aprovadas as novas matrizes curriculares dos 20 

cursos de graduação em “Letras Português e suas Literaturas” e “Letras/Português, Inglês e 21 

suas Literaturas”. Sétimo. Regulamento para a Área Básica de Ingresso – Educação Física e 22 

Regulamento para a Área Básica de Ingresso – Letras. A conselheira Adelir Aparecida Saczk 23 

se manifestou pela Câmara de Ensino de Graduação deste Conselho sobre os dois 24 

regulamentos enaltecendo a proposta e a evolução institucional ao possibilitar ao estudante 25 
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maturidade quanto ao seu futuro profissional. O conselheiro Ronei Ximenes Martins 1 

também se manifestou para esclarecer que no caso do curso de Educação Física, a diretriz 2 

curricular do curso determinou que o estudante fizesse o ingresso em área comum e no 3 

quarto período do curso decidisse se faria licenciatura ou bacharelado, o que só poderia ser 4 

materializado por meio de ABI. No caso do curso de Letras, a evolução para ABI foi proposta 5 

pelo colegiado do curso visando propiciar ao estudante a entrada em Letras/Português e, se 6 

for de seu interesse, continuar e completar a carga horária com Português/Inglês. O 7 

conselheiro Warlley Ferreira Sahb parabenizou a Pró-Reitoria de Graduação pelas propostas 8 

e propôs a aprovação dos regulamentos. Em discussão a proposta foi acatada e os 9 

regulamentos aprovados. Oitavo. Proposta da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas de 10 

alteração da Resolução CEPE nº 122/2021, que dispõe sobre a composição da Comissão de 11 

Vagas de Técnicos Administrativos. Após esclarecimentos prestados pela conselheira Viviane 12 

Naves de Azevedo, Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, a proposta foi retirada de pauta, haja 13 

vista a necessidade de alteração do Regimento Interno do CEPE para posterior alteração da 14 

Resolução CEPE nº 122/2021. Nono. Edital nº 14/2022/COPS/DRCA/PROGRAD, que torna 15 

públicas as condições de habilitação às vagas oferecidas para admissão nos cursos de 16 

Graduação em Pedagogia (Licenciatura) e Letras/Português (Licenciatura), na modalidade de 17 

ensino a distância, com matrícula inicial no 1º semestre letivo de 2023. Após 18 

esclarecimentos prestados pelo conselheiro Ronei Ximenes Martins, o Edital foi aprovado 19 

nos termos propostos. Décimo. Constituição de comissão responsável pelo processo 20 

eleitoral de que trata o Edital CEPE nº 004/2022. Foi esclarecido que o Edital não obteve 21 

sucesso, devido a ausência de registro de candidaturas, não fazendo sentido a constituição 22 

da comissão. Em discussão deliberou-se pela publicação de novo Edital e pela designação da 23 

servidora Ione Dias Bertolucci e dos conselheiros Adelir Aparecida Saczk e Warlley 24 

Ferreira Sahb para constituírem comissão responsável pelo processo eleitoral, objeto do 25 
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novo Edital. O Senhor Presidente lamentou o fato de os estudantes da pós-graduação não 1 

manifestarem interesse em participar do processo e integrar o Conselho, o qual trata 2 

questões importantes sobre os destinos da pós-graduação. Outros conselheiros se 3 

manifestaram no sentido de que seja feito um trabalho de conscientização junto aos 4 

estudantes e a Associação de Pós-Graduandos para que haja engajamento na 5 

representatividade dos mesmos junto aos órgãos colegiados da UFLA. Décimo Primeiro. 6 

Revalidação de diploma em Medicina Veterinária e Zootecnia obtido na Universidad 7 

Autónoma Gabriel René Moreno/Santa Cruz/Bolívia, por Laura Mérida Cáceres. Após 8 

esclarecimentos foi aprovada a revalidação do diploma, com amparo no parecer da 9 

comissão constituída pela Portaria nº 031/2022 da Faculdade de Zootecnia e Medicina 10 

Veterinária, que avaliou a documentação tramitada pela plataforma Carolina Bori e opinou 11 

favoravelmente pela revalidação do diploma de graduação obtido pelo requerente, em razão 12 

de sua equivalência com o curso de Medicina Veterinária da UFLA. Décimo Segundo. 13 

Assuntos Gerais. O conselheiro Ronei Ximenes Martins deu ciência da realização do Processo 14 

de Avaliação de Avaliação Seriada (PAS II) realizado no dia 6 de novembro e informou da 15 

realização do PAS I no próximo dia 27 de novembro. Ressaltou o esforço da instituição para 16 

manter ocupadas as vagas ofertadas por semestre. As instituições passam por dificuldades 17 

com o aumento do número de vagas ociosas, o que se acentuou depois da pandemia da 18 

Covid-19. Solicitou o empenho de todos na acolhida dos estudantes de forma a evitar a 19 

evasão. O Senhor Presidente deu ciência e convidou a todos para participarem do bate-papo 20 

sobre orçamento da UFLA e das instituições públicas, conduzido pelo Reitor e por membros 21 

da Direção Executiva da UFLA, com a participação da comunidade universitária, dos câmpus 22 

de Lavras e São Sebastião de Paraíso. O evento será realizado na presente data, no Centro 23 

de Eventos da UFLA, de forma presencial e com transmissão on-line. Às onze horas e onze 24 

minutos, nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente agradeceu os conselheiros 25 
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pela profícua discussão dos temas da pauta e deu por encerrada a reunião; e para constar, 1 

eu, Ione Dias Bertolucci, secretária, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá ser 2 

assinada por mim, pelo Presidente e demais presentes à reunião de aprovação da mesma.  3 

 
 
 
 
 
JOÃO CHRYSOSTOMO DE RESENDE JÚNIOR                                                           IONE DIAS BERTOLUCCI 
                           Presidente                                                                                                      Secretária 


