
Ata da 11ª Reunião do CUNI do dia 2/8/2022 - P. 1 
 

Às oito horas e trinta e quatro minutos do dia dois de agosto do ano de dois mil e vinte e 1 

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

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

foi realizada por videoconferência, no endereço meet.google.com/jhq-jjxt-xgf e 4 

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

https://stream.meet.google.com/stream/bfc2a344-54af-4d10-85f6-e082d254873e. Parti- 6 

ciparam da reunião dos seguintes conselheiros: Valter Carvalho de Andrade Júnior (Vice-7 

Reitor), Ronei Ximenes Martins (representante do CEPE), Carlos Eduardo Silva Volpato, 8 

Francisval de Melo Carvalho, Helena Maria Ferreira, João Domingos Scalon, Luiz Henrique 9 

Rezende Maciel, Moacir de Souza Dias Júnior, Priscila Vieira e Rosa, Raphael Aparecido 10 

Sanches Nascimento e Teodorico de Castro Ramalho (diretores das Unidades 11 

Acadêmicas); João Cândido de Souza e Márcio Machado Ladeira (Pró-reitores), Daiane 12 

Alice Henrique Ament, Guilherme Vieira Pimentel, Jeferson Almeida Dias e Júlia Moretto 13 

Amâncio (representantes docentes das Unidades Acadêmicas); Alfredo Carlos Júnior, Luiza 14 

Arantes Junqueira, Noelly Alves Lopes e Rossano Wagner de Lima Botelho (representantes 15 

dos servidores técnico-administrativos); Rafael Gonçalves Rocha e Zacharias Dannyel de 16 

Alencar Guedes Fontes (representantes dos estudantes dos cursos de graduação); Danielle 17 

Cristina Pereira (representante dos estudantes dos cursos de pós-graduação); Cleiton 18 

Lourenço de Oliveira (representante das políticas de EDI) e Renata da Silva Chula 19 

(representante da comunidade). Inicialmente o Senhor Presidente justificou as ausências 20 

dos conselheiros André Geraldo Cornélio Ribeiro, Antônio Elizeu da Rocha Neto, Fernando 21 

Henrique Ferrari Alves, Giancarla Aparecida Botelho Santos, Laura Salve Silveira, Mateus 22 
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Pies Gionbelli, Rodrigo Garcia Barbosa e Rodrigo Norberto Pereira; e deu as boas vindas 1 

aos conselheiros Rafael Gonçalves Rocha, que passa a integrar este Conselho em 2 

substituição ao conselheiro Luis Fernando Vilas Boas Pedrosa como representantes dos 3 

estudantes dos cursos de graduação e ao conselheiro Zacharias Dannyel de Alencar 4 

Guedes Fontes, reconduzido à representação discente também dos cursos de graduação. 5 

Na sequência, em cumprimento à pauta da reunião foram tratados os seguintes assuntos: 6 

Primeiro. Ata da 10ª reunião do CUNI de 12/7/2022. Aprovada. Segundo. Referenda de 7 

Portarias: a) Portaria da Reitoria nº 648/2022, que designou os servidores Ione Aparecida 8 

Dias Bertolucci, Isabel Cristina de Resende Salgado e Lucas Rocha Vieira para constituírem 9 

comissão encarregada do processo eleitoral de que trata o Edital nº 001/2022, publicado 10 

pelo Presidente do Conselho Universitário, realizado pelo Sistema Eletrônico de Votação 11 

da UFLA no dia 22 de julho de 2022; b) Portaria da Reitoria nº 677/2022, que designou as 12 

servidoras Ione Aparecida Dias Bertolucci, Nely Glayd Almeida Carvalho Pedroso e o 13 

estudante Marco Túlio Jorge Cortez para constituírem comissão encarregada do processo 14 

eleitoral de que trata o Edital nº 002/2022, publicado pelo Presidente do Conselho 15 

Universitário, realizado pelo Sistema Eletrônico de Votação da UFLA no dia 27 de julho de 16 

2022. As Portarias foram referendadas. Terceiro. Defesa das propostas de nomes para 17 

receberem títulos honoríficos da UFLA, de que trata o Título VII, Capítulo II do Regimento 18 

Geral da UFLA. Inicialmente o Senhor Presidente discorreu sobre o processo de concessão 19 

de títulos pela UFLA e sobre a decisão deste Conselho exarada pela Resolução CUNI nº 20 

009/2022 que estabeleceu que os nomes deveriam ser propostos pela Unidades 21 

Acadêmicas e/ou pelas Pró-reitorias, e também estabeleceu a data de 30 de abril de cada 22 
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ano para o envio das propostas a este Conselho. Lembrou que em reunião do CUNI 1 

realizada em 19/5 o prazo foi estendido até 30/6/2022 e que, findado o prazo foram 2 

encaminhadas propostas apenas por parte da Escola de Ciências Agrárias de Lavras (ESAL) 3 

e da Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas, Educação e Letras (FAELCH). O Senhor 4 

Presidente lamentou o fato de outras Unidades não terem feito indicações e solicitou mais 5 

empenho da comunidade para com o processo, visto haver muitos nomes merecedores de 6 

serem homenageados pela instituição. Na sequência discorreu sobre a previsão 7 

regimental, a qual assevera que a aprovação pelo CUNI deverá ser realizada em escrutínio 8 

secreto e dependerá do voto favorável de, pelo menos, dois terços de seus integrantes; e 9 

informou que os nomes propostos seriam escolhidos por meio do Sistema de Votação 10 

Eletrônica da UFLA, o qual disponibilizará para o email institucional de cada integrante 11 

titular do Conselho o link e a senha de acesso ao sistema. A votação, a critério do 12 

Conselho, poderá ocorrer somente no momento da reunião ou se estender para além 13 

dela, para possibilitar que os conselheiros possam exercer o direito ao voto. O conselheiro 14 

Rossano Wagner de Lima Botelho expressou o seu entendimento de não fazer muito 15 

sentido a votação ser aberta a todos os integrantes do Conselho, inclusive àqueles que 16 

não estavam presentes na reunião. A seu ver seria como produzir atos sem a presença dos 17 

membros. Entende que a votação deveria sim ser realizada durante a reunião e com a 18 

participação somente dos membros presentes. Solicitou que a presidência clarificasse os 19 

procedimentos, uma vez que as deliberações do Conselho são legitimadas mediante a 20 

presença de seus membros. O Senhor Presidente esclareceu que o CUNI é soberano em 21 

suas decisões e que se for o entendimento dos demais conselheiros, a votação poderia ser 22 
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realizada somente para os membros presentes e não para todos os integrantes. Havendo 1 

consenso decidiu-se que a votação seria realizada durante a reunião e o acesso à votação 2 

disponibilizado somente para os membros titulares e suplentes presentes. Dando 3 

continuidade, o Senhor Presidente fez menção aos nomes indicados às honrarias, a saber: 4 

Fátima Maria de Souza Moreira, Paulo Fernando Trugilho e Rubens José Guimarães (título 5 

de Mérito Universitário); Antônio Nazareno Guimarães Mendes, Mozart Martins Ferreira e 6 

Wilson Roberto Maluf (título de Professor Emérito); Dulce Claret Monteiro Moraes (título 7 

de Técnica-Administrativa Emérita); e Zenita Cunha Guenther (Professora Honoris causa). 8 

O conselheiro Carlos Eduardo Silva Volpato informou que o nome do professor Gilmar 9 

Machado foi proposto pela Congregação da Escola de Engenharia (EENG) para o título de 10 

Professor Emérito e que por motivo desconhecido a indicação não foi enviada ao 11 

Conselho. Diante da informação foi aprovada a inclusão da indicação do nome do 12 

professor Gilmar Tavares para receber o título de Professor Emérito. A seguir foi dada a 13 

palavra aos conselheiros Moacir de Souza Dias Gomes (Diretor da ESAL), Helena Maria 14 

Ferreira (Diretora da FAELCH) e Carlos Eduardo Silva Volpato (Diretor da EENG), os quais 15 

defenderam suas indicações mencionando os currículos dos indicados e enaltecendo suas 16 

ações e realizações. Foi dada a palavra também a conselheira Renata da Silva Chula, 17 

representante da comunidade neste Conselho, que se manifestou sobre a relevância dos 18 

trabalhos realizados em prol da educação pela Senhora Zenita Cunha Guenther. Após a 19 

defesa dos nomes propostos, o Senhor Presidente reforçou a sistemática da votação 20 

enfatizando que serão aprovados os nomes indicados que obtiverem 24 votos favoráveis 21 

(2/3 dos presentes), sendo que as escolhas não são excludentes, os indicados não 22 
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concorrem entre si e que os conselheiros deverão votar favoráveis ou contrários em todos 1 

os nomes ou anularem os seus votos. Após outros esclarecimentos pertinentes e 2 

verificado o quórum, foi aberto o processo de escolha tendo os conselheiros presentes 3 

recebidos por meio do email institucional o login e a senha para acessarem o sistema de 4 

votação. Dando continuidade à pauta da reunião foram tratados os seguintes assuntos: 5 

Quarto. Designação de comissão para atendimento ao disposto no § 2º do artigo 9º e 6 

artigo 10 da Resolução Normativa CUNI nº 027/2022, que dispõe sobre a publicidade e a 7 

gravação das reuniões dos órgãos colegiados da Universidade Federal de Lavras. Após 8 

esclarecimentos e manifestações foram indicados os conselheiros Carlos Eduardo Silva 9 

Volpato, Rossano Wagner de Lima Botelho e Jeferson Almeida Dias, como membros 10 

titulares, e Francisval de Melo Carvalho, Rafael Gonçalves Rocha e Luiza Arantes 11 

Junqueira, como membros suplentes, para constituírem a comissão permanente visando 12 

atender à Resolução Normativa CUNI nº 027/2022. Quinto. Substituição de 13 

representantes do Conselho Universitário no Conselho de Curadores. Após discussões e 14 

manifestações foi aprovado o nome da conselheira Júlia Moretto Amâncio para 15 

representar o CUNI no Conselho de Curadores da UFLA em substituição à conselheira Zuy 16 

Maria Magriotis, na qualidade de membro titular; e os nomes dos conselheiros Guilherme 17 

Vieira Pimentel e Teodorico de Castro Ramalho, em substituição aos conselheiros Dany 18 

Flávio Tonelli e Elaine Aparecida de Souza, respectivamente, na qualidade de membros 19 

suplentes. Foram aprovadas ainda a recondução dos conselheiros Luiz Henrique Rezende 20 

Maciel, Moacir de Souza Dias Júnior e Priscila Vieira e Rosa como membros titulares, e a 21 

recondução dos conselheiros João Domingos Scalon, Helena Maria Ferreira e Francisval de 22 
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Melo Carvalho como membros suplentes. Sexto. Revogação e consolidação de atos 1 

normativos emitidos no âmbito deste Conselho Universitário e da Reitoria, em 2 

atendimento ao Decreto nº 10.139/2019 que dispõe sobre a revisão e consolidação de 3 

atos normativos inferiores a Decreto. Após esclarecimentos foram revogadas as 4 

Resoluções e Portarias que já não produzem efeito na instituição a saber:  Resoluções nº 5 

004/2011, 079/2011, 089/2011, 005/2014, 007/2014, 018/2014, 036/2015, 073/2016, 6 

035/2017, 058/2017, 059/2017, 062/2017, 071/2018, 011/2019, 025/2019, 064/2019 e 7 

002/2020; e Portarias nº 303/2014, 1.064/2018, 492/2019, 587/2019, 1.246/2019, 8 

1.293/2020 e 1.518/2020. Da mesma forma e pelos mesmos motivos foram aprovadas as 9 

atualizações e consolidações das Resoluções CUNI nº 006/2016, 007/2016, 035/2015,  10 

084/2014, 085/2014, 086/2014 e 090/2018. Sétimo. Proposta de Regimento Interno da 11 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE). Foi dada a palavra ao conselheiro Valter 12 

Carvalho de Andrade Júnior, presidente da comissão encarregada de avaliar os regimentos 13 

internos dos órgãos da UFLA, o qual apresentou os destaques e as considerações 14 

registradas pelos membros da comissão. Após discussões, deliberou-se pela aprovação do 15 

Regimento Interno da PROGEPE com as devidas correções. Oitavo. Proposta de 16 

Regimento Interno da Faculdade de Ciências da Saúde (FCS). O conselheiro Valter 17 

Carvalho de Andrade Júnior apresentou as correções necessárias conforme entendimento 18 

dos membros da comissão e após discussões, o Regimento da FCS foi aprovado sendo 19 

acatadas as correções sugeridas. Nono. Proposta de Regimento Interno da Congregação 20 

da Faculdade de Ciências da Saúde. O conselheiro Valter Carvalho informou que o 21 

Regimento estava apto à aprovação e o conselheiro Luiz Henrique Rezende Maciel 22 



Ata da 11ª Reunião do CUNI do dia 2/8/2022 - P. 7 
 

solicitou uma alteração na redação do artigo 50 que, após esclarecimentos e discussões, 1 

foi acatada pelos conselheiros. Não havendo nenhum destaque e dispensadas outras 2 

discussões, o Regimento da Congregação da FCS foi aprovado. Décimo. Proposta de 3 

Regimento Interno da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas (FCSA). O conselheiro 4 

Rossano Wagner de Lima Botelho discorreu sobre o trabalho realizado pela comissão 5 

avaliadora dos regimentos e fez menção à solicitação das Coordenadorias de Gestão 6 

Estratégica (CGE) de algumas Unidades Acadêmicas, para que fosse revista a competência 7 

do Coordenador da CGE referente à “coordenar as ações e implementar estratégias 8 

relacionadas ao mapeamento de processos e gestão de riscos no âmbito das unidades”. A 9 

demanda foi amplamente discutida e colocada em votação a proposta de substituir o 10 

termo “coordenar” por “apoiar”. A votação ocorreu pelo chat de bate papo sendo 11 

registrados 16 votos contrários, 3 favoráveis e 6 abstenções de votos. Diante do resultado 12 

foi mantida a redação proposta pela FCSA. Os conselheiros Zacharias Dannyel de Alencar 13 

Guedes Fontes e Carlos Eduardo Silva Volpato justificaram o motivo de se absterem da 14 

votação. O conselheiro Rossano Wagner fez menção também à outra demanda das CGEs 15 

referente à competência da Coordenadoria quanto a “propor estabelecimento de políticas 16 

internas de descentralização de recursos da matriz orçamentária aos Departamentos e 17 

demais órgãos vinculados à Unidade”. O conselheiro fez menção aos argumentos 18 

apresentados pelas responsáveis pelas CGEs e colocou a demanda para apreciação dos 19 

conselheiros. O Assunto foi amplamente discutido e colocado em votação foi aprovada a 20 

proposta de alteração do termo “propor” para “auxiliar a Direção no”. Foram registrados 21 

18 votos favoráveis, 5 contrários e 1 abstenção de voto. Não havendo mais destaques à 22 
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proposta apresentada pela FCSA, o regimento foi aprovado corrigindo-se a competência 1 

da CGE prevista no inciso V do artigo 20 do referido regimento. Esta alteração deverá ser 2 

incorporada aos regimentos das demais Unidades Acadêmicas ainda não aprovados por 3 

este Conselho e ao Regimento da FCS aprovado nesta reunião. Concluído o prazo 4 

estabelecido para a escolha de nomes para receberem os títulos da UFLA, e apurados os 5 

votos pelo Sistema de Votação Eletrônica, o Senhor Presidente deu ciência do resultado 6 

informando que somente a Senhora Zenita Cunha Guenther obteve os 24 votos favoráveis 7 

necessários à indicação do seu nome ao título de Professora Honoris causa. Os demais 8 

indicados não alcançaram o número suficiente de votos para aprovação devido ao número 9 

reduzido de conselheiros presentes à reunião. Diante desse fato e considerando a 10 

previsão regimental colocou para os conselheiros a possibilidade futura de alteração do 11 

regimento geral e a possibilidade de desconsiderar a votação e fazê-la quando o número 12 

de conselheiros presentes for suficiente à aprovação pelos 2/3 necessários, de forma a 13 

verificar-se se a insuficiência de votos se repetirá com o quorum mais elevado. Enfatizou 14 

ser uma situação constrangedora jamais experimentada pela UFLA, mas que, a seu ver 15 

existe uma distorção de conceito. Solicitou o auxílio dos conselheiros na tomada de 16 

decisão. O conselheiro Carlos Eduardo Silva Volpato propôs que fosse mantida a 17 

aprovação do nome da Senhora Zenita Cunha Guenher e que os demais nomes fossem 18 

submetidos novamente quando a presença dos conselheiros for mais expressiva. 19 

Ressaltou que os nomes indicados são merecedores e não podem ser prejudicados devido 20 

ao baixo quorum comprovado. O Senhor Presidente corroborou com a proposição e 21 

sugeriu que a indicação dos nomes propostos pela ESAL e pela EENG fossem retirados da 22 
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pauta e apreciados na próxima reunião deste Conselho quando poderá haver mais 1 

representatividade. Ressaltou que não se deve desmerecer os nomes dos indicados que, 2 

com certeza, contribuíram para a história da instituição e com a sociedade em geral, 3 

devido a um infortúnio causado pela ausência de vários conselheiros. O conselheiro Ronei 4 

Ximenes Martins, considerando a possibilidade de se abrir um precedente para com os 5 

demais temas tratados neste Conselho, propôs que todos os nomes fossem aprovados 6 

independente do número de votos favoráveis recebidos, uma vez que os indicados já 7 

foram aprovados pelas Congregações das Unidades Acadêmicas. O conselheiro Rossano 8 

Wagner de Lima Botelho realçou a impossibilidade de se ignorar que uma votação 9 

aconteceu e que os conselheiros se manifestaram de acordo com suas convicções. Dos 36 10 

integrantes do Conselho, somente 26 estavam presentes e os indicados não receberam o 11 

quantitativo de votos favoráveis. Entende ser uma situação constrangedora e delicada, 12 

mas não se deve incorrer numa ilegalidade descumprindo-se o Regimento Geral. 13 

Ressaltou que restou o aprendizado de que um tema como este requer uma participação 14 

mais efetiva dos conselheiros e concordou com a proposição de que a ESAL e EENG 15 

submetam novamente as indicações para apreciação posterior, quando deverá ser 16 

incentivada a participação de todos os conselheiros. Após ampla discussão com a 17 

manifestação de vários conselheiros, deliberou-se unanimemente por aprovar o nome da 18 

Zenita Cunha Guenher para receber o título de Professora Honoris causa e que, se houver 19 

interesse da ESAL e da Escola de Engenharia que os nomes sejam submetidos à próxima 20 

reunião deste Conselho para reconsideração, justificado pelo baixo quorum apurado nesta 21 

reunião. Superada a discussão inerente às indicações aos títulos honoríficos da UFLA e 22 
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devido ao adiantado da hora, foi dada preferência à apreciação das propostas de criação 1 

de programas de pós-graduação Stricto sensu, justificado pelo cumprimento dos prazos 2 

estabelecidos para submissão das propostas à Coordenação de Aperfeiçoamento de 3 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), conforme a seguir: Décimo Primeiro. Propostas de 4 

criação de programas de pós-graduação: a) Programa de Pós-Graduação em Engenharia 5 

Mecânica, em nível de mestrado acadêmico; b) Programa de Pós-Graduação em 6 

Engenharia Química e de Materiais; c) Programa de Pós-Graduação em Matemática, 7 

Associação Ampla - Universidade Federal de Lavras e Universidade Federal de São João del 8 

Rei. O conselheiro Francisval de Melo Carvalho, pela Câmara de Pós-Graduação deste 9 

Conselho, discorreu sobre as propostas e sobre a tramitação das mesmas nas Unidades 10 

Acadêmicas, na Pró-Reitoria de Pós-Graduação e no Conselho de Ensino, Pesquisa e 11 

Extensão (CEPE); e destacou as particularidades de cada programa e do alinhamento com 12 

as diretrizes do PDI. A conselheira Luiza Arantes Junqueira mencionou o fato de a criação 13 

de novos programas demandar o aumento da carga de trabalho das Coordenadorias de 14 

Secretaria Integradas (CSIs) das Unidades Acadêmicas, considerando ser de 15 

responsabilidade das SCIs secretariar de forma integrada os programas, conforme a nova 16 

estrutura organizacional da UFLA. Entende a importância da criação dos programas, mas 17 

questionou a viabilidade de implantação neste cenário de impossibilidade de contratações 18 

e de corpo técnico defasado. O Senhor Presidente concordou com a gravidade do cenário 19 

e falou da expansão experimentada pela UFLA, principalmente quanto aos cursos de 20 

engenharia e da falta de contrapartida do Ministério da Educação com relação ao 21 

aumento do efetivo de servidores técnico-administrativos. Relatou, como é do 22 
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conhecimento de todos, que situação semelhante está ocorrendo no campus de São 1 

Sebastião do Paraíso onde ainda não foi autorizada pelo MEC a contratação de servidores 2 

técnicos. Lembrou que há anos a UFLA vem sendo negligenciada pelo reduzido número de 3 

servidores técnicos e trabalhado incansavelmente junto ao Governo Federal para resolver 4 

a situação. O conselheiro Rossano Wagner de Lima Botelho fez várias considerações às 5 

propostas, destacando que a criação dos programas além de aumentar a carga de 6 

trabalho ocasiona a perda da qualidade do trabalho dos técnicos e que, em algum 7 

momento a força de trabalho deverá ser considerada. Destacou também que as propostas 8 

não prevêem a assistência estudantil para os estudantes da pós-graduação e reforçou o 9 

seu incômodo com o fato de, nos projetos, os servidores técnico-administrativos, 10 

necessários ao pleno funcionamento dos cursos, aparecerem como itens de 11 

infraestrutura, e não como trabalhadores, sujeitos plenos da construção da Universidade. 12 

Por fim, sugeriu que os projetos fossem adequados para contemplar as suas 13 

considerações e atualizados os dados quantitativos do número de servidores da UFLA 14 

descritos nos respectivos projetos. O Senhor Presidente considerou pertinentes as 15 

colocações do conselheiro Rossano e informou que os projetos seguem as orientações do 16 

Aplicativo para Propostas de Cursos Novos (APCN) da CAPES e por isso se apresentarem 17 

da forma como estão. Foi mencionado ainda que as propostas serão submetidas à CAPES 18 

para avaliação e que a possibilidade de aprovação infelizmente é baixa. A conselheira Júlia 19 

Moretto Amâncio solicitou gestões junto à CAPES para que a inserção dos servidores 20 

técnicos deixe de figurar na quesito infraestrutura. Após discussões deliberou-se por 21 

acatar o parecer favorável da Câmara de Pós-Graduação e aprovar a criação dos 22 
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programas e dos cursos de mestrados acadêmicos vinculados aos respectivos Programas. 1 

Devido ao adiantado da hora não foram apreciados os seguintes assuntos constantes da 2 

pauta: a) Proposta de Regimento Interno da Congregação da Faculdade de Ciências Sociais 3 

Aplicadas; b) Proposta de Regimento Interno do Instituto de Ciências Exatas e 4 

Tecnológicas; c) Proposta de Regimento Interno da Congregação do Instituto de Ciências 5 

Exatas e Tecnológicas; d) Proposta de Regimento Interno da Faculdade de Filosofia, 6 

Ciências Humanas, Educação e Letras; e) Proposta de alteração da Resolução CUNI nº 7 

034/2017 que regulamenta a utilização do nome social por discentes, servidores e demais 8 

membros e usuários nos espaços da Universidade Federal de Lavras; f) Proposta de 9 

revisão da Resolução CUNI nº 020/2015, que dispõe sobre a proibição de trote no âmbito 10 

da Universidade Federal de Lavras; g) Proposta de alteração do nome do Departamento 11 

de Gestão Agroindustrial/ESAL; h) Regulamento das Agências de Inovação; e i) Proposta 12 

formulada pelo conselheiro Zacharias Dannyel Alencar Guedes Fontes de inclusão no 13 

histórico escolar de todos os atos praticados pelos representantes discentes, tais como 14 

representações em comissões , departamentos e órgãos colegiados por meio da emissão 15 

de certificados. Décimo Segundo. Assuntos Gerais. O conselheiro Márcio Machado Ladeira 16 

comunicou o envio, aos Diretores das Unidades Acadêmicas, de Memorando acerca da 17 

redução dos postos de limpeza devido aos cortes de pessoal e aos cortes orçamentários. 18 

Comunicou também que novo Memorando será enviado para informar os banheiros que 19 

deverão ser fechados e os procedimentos acerca do efetivo controle por meio das 20 

Direções das Unidades Acadêmicas. O Senhor Presidente esclareceu que o fechamento 21 

dos banheiros não foi devido somente por questões orçamentárias e deu-se 22 
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principalmente devido a licitação realizada no ano de 2018 para os serviços de limpeza de 1 

banheiros, cuja medição estimada pela Pró-Reitoria de Infraestrutura e Logística à época, 2 

foi de uma área de 7.200 m2 correspondente aos banheiros da Universidade. Informou 3 

que recentemente a empresa prestadora do serviço resolveu conferir a metragem e 4 

verificou que a área dos banheiros equivale a apenas 5.600 m2. Diante da averiguação, a 5 

UFLA foi obrigada a interditar a área equivalente a metragem excedente, motivo pelo qual 6 

foi necessário o fechamento de vários banheiros. Ressaltou que um erro grosseiro por 7 

parte da UFLA ocorreu e que não poder ser justificado pelos cortes no orçamento, 8 

devendo ser assumido pelos gestores. Em decorrência do acontecido, a UFLA no momento 9 

não tem contrato para pagar os 7.200 m2, sendo necessária a abertura de uma nova 10 

licitação e um novo contrato para normalizar a situação, sendo essa é a realidade que 11 

precisa ser repassada para a comunidade. Quanto às questões orçamentárias não há 12 

novidades quanto à reversão dos cortes, apesar das tentativas que tem sido feitas tanto 13 

no âmbito da instituição quanto no âmbito da ANDIFES. Tem se tentado, sem sucesso, 14 

reuniões com os responsáveis pelo orçamento e o término do mandato do governo atual 15 

e o período eleitoral contribuem para que o assunto seja relegado. Respondendo ao 16 

conselheiro Zacharias Dannyel de Alencar Guedes Fontes, informou que a UFLA tem 17 

recursos para se manter até o mês de dezembro do ano em curso e que ainda não 18 

vislumbramos as consequências para próximo ano. O conselheiro Zacharias aproveitou a 19 

sua fala para agradecer pela sua recondução ao Conselho e manifestar o seu desejo de ver 20 

discutidas em breve, as normas de progressão docente e de estágio probatório docente, 21 

as quais participou como integrante da comissão revisora. O Senhor Presidente agradeceu 22 
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o conselheiro pelas suas contribuições e deu ciência também da proposição feita pelo 1 

Reitor ao Conselho Deliberativo da FUNDECC, do nome da professora Daniela Meirelles 2 

Andrade para a Direção Executiva, a qual juntamente com as Senhoras Cristiane Ferreira 3 

Rezende (Diretora Administrativa) e Elaine Maria Seles Dorneles (Diretora Científica) farão a 4 

gestão administrativa da Fundação. O propósito da alteração dos gestores da fundação é 5 

melhorar a parte administrativa e o relacionamento com a UFLA e os professores que 6 

coordenam os mais variados projetos. Foi proposto também ao Conselho Deliberativo da 7 

FAEPE o nome da professora Débora Cristina de Carvalho para a Diretoria Executiva dessa 8 

fundação, que juntamente com o professor Cleber Carvalho de Castro assumirá a Diretoria 9 

Administrativa. Às onze horas e cinquenta minutos nada mais havendo a ser tratado, o 10 

Senhor Presidente declarou encerrada a presente reunião e, para constar, eu, Ione Dias 11 

Bertolucci, secretária, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá ser assinada 12 

por mim, pelo Presidente e demais presentes à reunião de aprovação da mesma. 13 
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