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Às oito horas e trinta e dois minutos do dia três de março do ano de dois mil e vinte e dois, 1 

reuniu-se o Conselho Universitário da Universidade Federal de Lavras, sob a presidência 2 

do professor João Chrysostomo de Resende Júnior, Reitor da UFLA. A reunião foi realizada 3 

por videoconferência, no endereço meet.google.com/gdc-ipno-gwo e estavam presentes 4 

os seguintes conselheiros: Valter Carvalho de Andrade Júnior, Dany Flávio Tonelli, Elaine 5 

Aparecida de Souza, Fernando Henrique Ferrari Alves, Helena Maria Ferreira, Luiz 6 

Henrique Rezende Maciel, Moacir de Souza Dias Júnior, Priscila Vieira e Rosa e Luiz 7 

Gonsaga de Carvalho (diretores das Unidades Acadêmicas); Márcio Machado Ladeira (Pró-8 

reitor); Carlos Eduardo Silva Volpato, Daiane Alice Henrique Ament, Francisval de Melo 9 

Carvalho, Carolina Valeriano de Carvalho, Jeferson Almeida Dias, Maria Emília de Sousa 10 

Gomes, Rodrigo Garcia Barbosa e Rodrigo Norberto Pereira (representantes docentes das 11 

Unidades Acadêmicas); Alfredo Carlos Júnior, Antônio Elizeu da Rocha Neto, Luiza Arantes 12 

Junqueira e Rossano Wagner de Lima Botelho (representantes dos servidores técnico-13 

administrativos); Zacharias Dannyel de Alencar Guedes Fontes (representante dos 14 

estudantes dos cursos de graduação); Marco Túlio Jorge Cortez e Laura Salve Silveira 15 

(representantes dos estudantes dos cursos de pós-graduação) e Cleiton Lourenço de 16 

Oliveira, Elisângela Elena Nunes Carvalho e Jacqueline Magalhães Alves (representantes 17 

das políticas de EDI). Em obediência à pauta da reunião foram tratados os seguintes 18 

assuntos: Primeiro. Ata da 1ª reunião do CUNI de 10/2/2022. Aprovada com uma 19 

abstenção de voto. Segundo. Proposta de Resolução que dispõe sobre o processo de 20 

escolha dos Diretores das Unidades Acadêmicas do campus sede da UFLA para o 21 

quadriênio 2022-2026. O Senhor Presidente discorreu sobre o processo de reestruturação 22 
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organizacional da UFLA ocorrido no ano de 2020 que culminou na criação das Unidades 1 

Acadêmicas (Faculdades, Escolas e Institutos) e na nomeação de seus diretores de forma 2 

pro tempore. Foi acordado à época que a condição pro tempore dos diretores não 3 

extrapolaria dois anos de mandato e que o processo de eleição dos novos diretores 4 

ocorreria tão logo fossem aprovados o novo Regimento Geral da UFLA e os Regimentos 5 

Internos das Unidades Acadêmicas. Também foi acordado que o mandato dos diretores 6 

coincidiria com a metade do mandato do Reitor da UFLA, o que ocorrerá em maio deste 7 

ano. A consolidação da reestruturação organizacional está em andamento e as Unidades 8 

Acadêmicas estão aguardando a aprovação de seus regimentos internos, os quais já foram 9 

elaborados e encontram-se sob a análise da comissão designada pela Resolução CUNI nº 10 

044/2021, presidida pelo conselheiro Valter Carvalho de Andrade Júnior, encarregada de 11 

avaliar os regimentos dos órgãos da UFLA, para subsidiar à apreciação por este Conselho. 12 

Ocorre que, para o cumprimento do que foi acordado, de que o mandato dos Diretores 13 

coincida com a metade do mandato do Reitor, e tendo em vista que os regimentos ainda 14 

não foram aprovados, faz-se necesspario regulamentarmos o processo eleitoral para que 15 

não ocorrea atrasos na nomeação dos novos diretores. Diante do exposto, o Senhor 16 

Presidente passou a palavra ao conselheiro Valter Carvalho, autor da proposta em tela, o 17 

qual falou dos trabalhos da comissão na análise dos regimentos e da constatação de que 18 

os regimentos não serão aprovados por este Conselho em tempo hábil para que os 19 

processos eleitorais ocorram no âmbito de cada Unidade. O conselheiro destacou que, 20 

independente do que foi acordado, os regimentos internos das Unidades não tem relação 21 

direta com os processos eleitorais, os quais poderão ser conduzidos de forma a se cumprir 22 
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os prazos suficientes para a nomeação dos novos diretores e compatibilizar seus 1 

mandatos com a metade do mandato do Reitor. Desta forma, a proposta visa nortear a 2 

condução dos processos eleitorais em conformidade com os dispositivos do Estatuto e do 3 

Regimento Geral da UFLA e estabelecer a data de início dos mandatos, bem como a data 4 

para que as Congregações das Unidades Acadêmicas encaminhem ao Reitor as listas 5 

tríplices para a escolha e nomeação dos Diretores. Colocada a proposta em apreciação, 6 

foram amplamente discutidos, com a manifestação de vários conselheiros, os termos do 7 

processo eleitoral e os requisitos para a ocupação do cargo de diretor e vice-diretor e em 8 

especial, o artigo 1º para prever que as Congregações deverão considerar o resultado da 9 

consulta realizada à comunidade universitária, e o artigo 2º que trata da qualificação do 10 

docente que poderá compor a lista tríplice. Esgotadas as discussões a proposta foi 11 

aprovada por unanimidade. Terceiro. Proposta de Regimento Interno da Coordenadoria 12 

de Comunicação Social e Coordenadoria de Divulgação Científica. O conselheiro Valter 13 

Carvalho de Andrade Júnior se manifestou pela comissão designada pela Resolução CUNI 14 

nº 044/2021, encarregada de avaliar os regimentos dos órgãos da UFLA. Colocado em 15 

apreciação, o regimento foi aprovado nos termos propostos. Quarto. Proposta de 16 

Resolução que dispõe sobre normas para a concessão de auxílio-creche para estudantes 17 

de graduação da UFLA. A pedido da conselheira Elisângela Elena Nunes Carvalho a 18 

proposta foi retirada da pauta para adequações e deverá contar com a contribuição da 19 

conselheira Jacqueline Magalhães Alves para a melhoria da proposta. Quinto. Revogação 20 

de atos normativos que já não produzem efeito na instituição, em atendimento ao 21 

Decreto nº 10.139/2019. Após esclarecimentos foram revogadas as Resoluções CUNI nº 22 



Ata da 3ª Reunião do CUNI do dia 3/3/2022 - P. 4 
 

015/2011 e 033/2016. Sexto. Outorga de títulos honoríficos pela UFLA. O Senhor 1 

Presidente discorreu sobre o artigo 192 do Regimento Geral da UFLA, que trata da 2 

previsão dos títulos e falou sobre a forma de escolha dos agraciados e da tradição da 3 

instituição de possibilitar a outorga por ocasião das comemorações do aniversário da 4 

UFLA. Esclareceu que o tema foi pautado para que o Conselho Universitário se 5 

manifestasse quanto à forma de escolha, que pode ser por iniciativa própria deste 6 

Conselho, ou por proposta do CEPE, de Unidades Acadêmicas, de Pró-reitorias ou de 7 

Comissão especialmente designada pela Reitoria. Após discussões deliberou-se que as 8 

indicações serão feitas pelas Unidades Acadêmicas e/ou Pró-Reitorias e estabeleceu-se a 9 

data de 30 de abril de cada ano como data limite para envio de propostas ao CUNI. 10 

Sétimo. Atribuição de nomes às vias do campus sede da UFLA. O Senhor Presidente 11 

esclareceu que o tema foi pautado para que CUNI deliberasse sobre a melhor maneira de 12 

trabalhar a atribuição de nomes para as avenidas do campus de forma a melhorar a 13 

localização, orientação e a locomoção dentro do campus, principalmente se considerada a 14 

comunidade externa à UFLA. A conselheira Maria Emília de Souza Gomes deu ciência da 15 

discussão no âmbito da ESAL e da sugestão dos docentes daquela Escola para que os 16 

prédios fossem numerados e as avenidas fossem nominadas com nomes de plantas, 17 

animais ou minerais priorizando as áreas de conhecimento, e ainda, que os nomes de 18 

personalidades fossem destinados somente às edificações. O conselheiro Rossano Wagner 19 

de Lima Botelho concordou com as sugestões da conselheira Maria Emília e sugeriu a 20 

realização de consulta pública para a escolha dos nomes a partir de diretrizes a serem 21 

estabelecidas por comissão. Após discussões deliberou-se por acatar as sugestões 22 
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apresentadas devendo ser constituída, por ato administrativo, uma comissão encarregada 1 

de estabelecer diretrizes para a atribuição de nomes às avenidas e prédios. Para compor a 2 

comissão foram sugeridos os nomes dos conselheiros Maria Emília de Souza Gomes, 3 

Carlos Eduardo Silva Volpato, Antonio Elizeu da Rocha Neto, Rossano Wagner de Lima 4 

Botelho, Rodrigo Norberto Pereira e João Cândido de Souza. Oitavo. Assuntos Gerais. O 5 

conselheiro Luiz Gonsaga de Carvalho falou das discussões ocorridas no âmbito da Escola 6 

de Engenharia quanto à possibilidade de alteração do Regimento Geral para que seja 7 

revista a previsão de ocupação do cargo de Vice-Diretor das Unidades Acadêmicas pelos 8 

subchefes dos departamentos que integram as Unidades. O Senhor Presidente esclareceu 9 

que a possibilidade poderá ser discutida oportunamente quando da alteração de outros 10 

pontos do Regimento Geral. O Senhor Presidente fez também uma ampla explanação 11 

sobre a conjuntura atual do ponto de vista orçamentário e financeiro da Universidade 12 

para ano de 2022. A situação apresenta-se bastante difícil, visto que neste ano estamos 13 

trabalhando com o orçamento equivalente ao orçamento do ano de 2019 e ainda 14 

diminuído devido a inflação acumulada no período. A situação se agrava, quando 15 

considerado os contratos de terceirização de mão de obra, principalmente em função do 16 

retorno às atividades presenciais suspensas em decorrência da Covid-19 onde teremos 17 

aumentadas as contas de energia elétrica, as despesas com viagens devido à alta dos 18 

combustíveis, a manutenção do Restaurante Universitário, entre outros. As universidades 19 

estão trabalhando para a recomposição do orçamento por meio da Andifes, o que tem 20 

sido prejudicado devido aos processos eleitorais que ocorrerão neste ano. Temos inclusive 21 

um déficit de pessoal no orçamento, que se não for recomposto trará problemas com o 22 
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pagamento da folha de pessoal. A restrição orçamentária ocorreu em grande parte devido 1 

a migração de boa parte do orçamento para as campanhas eleitorais e com certeza, 2 

teremos restrições ao longo do ano que provavelmente atingirá o pessoal terceirizado, 3 

não havendo qualquer expectativa para a contratação de técnicos administrativos para a 4 

recomposição do quadro de servidores efetivos. Solicitou o apoio e compreensão dos 5 

conselheiros para enfrentarmos o ano de 2022 e informou que a Direção Executiva da 6 

UFLA está preparando uma apresentação sobre a situação para melhor compreensão por 7 

parte das Unidades acadêmicas. O conselheiro Márcio Machado Ladeira complementou as 8 

informações e destacou que além do orçamento restrito ainda teremos a previsão para 9 

este ano de um aumento de 10 milhões de reais no custo de terceirização devido às 10 

convenções coletivas de trabalho e o retorno presencial das atividades. Informou que a 11 

Universidade está priorizando aquilo que é extremamente necessário diante de um 12 

orçamento extremamente escasso. O conselheiro Rossano Wagner de Lima Botelho 13 

reforçou que a situação resultará ainda mais na precarização do trabalho administrativo, 14 

pois imagina que na ausência de recursos, haverá demissão de mão de obra terceirizada, o 15 

que torna importante e urgente avançarmos no dimensionamento da força de trabalho 16 

entre as unidades da UFLA para que possa ser minimizado e diluído os trabalhos entre os 17 

servidores de forma igualitária. O Senhor Presidente prestou outros esclarecimentos 18 

pertinentes, inclusive com relação ao aporte financeiro resultante das negociações com o 19 

Governo do Estado de Minas Gerais que será extremamente importante para apoio a 20 

diversos projetos, entre eles o campus de São Sebastião do Paraíso e o Hospital 21 

Universitário e informou que os recursos ainda não foram disponibilizados à UFLA devido 22 
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a problemas operacionais. O conselheiro Francisval de Melo Carvalho agradeceu a 1 

preocupação da Direção da UFLA no compartilhamento das informações e sugeriu visita às 2 

Unidades Acadêmicas e Administrativas para que todos tenham conhecimento da situação 3 

e conheçam os membros da equipe diretiva da UFLA que não puderam ser apresentados 4 

devido a situação de pandemia. A sugestão foi acatada pela Presidência. Às dez horas e 5 

quarenta e sete minutos nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a presente reunião 6 

e, para constar, eu, Ione Dias Bertolucci, secretária, lavrei a presente ata que, após ser 7 

aprovada, deverá ser assinada por mim, pelo Presidente e demais presentes à reunião de 8 

aprovação da mesma. 9 
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