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

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

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

foi realizada por videoconferência, no endereço meet.google.com/won-qkiu-oya e transmitida 4 

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

https://stream.meet.google.com/stream/6e70c5f6-e860-4eb9-a7cd-e32f593bf837. Partici-6 

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

Adelir Aparecida Saczk, Christiane Maria Barcellos Magalhães da Rocha, Elisangela Elena Nunes 8 

Carvalho, Lucas Amaral de Melo, Luciano José Pereira e Viviane Naves de Azevedo (Pró-reitores); 9 

Alcinéia de Lemos Souza Ramos, Carolina Martins dos Santos Chagas, Emanuele Tredanaro, 10 

Fabiana da Silva Felix, Henrique Luis Moreira Monteiro e Rilke Tadeu Fonseca de Freitas 11 

(representantes docentes das Unidades Acadêmicas); Alexandre de Paula Peres, Jefferson 12 

Esquina Tsuchida, Maria Rachel Vitorino, Roberto Maciel de Oliveira e Rodrigo Allan Pereira 13 

(representantes dos Coordenadores de Graduação); Bruno del Bianco Borges, Christian Hirsch, 14 

Patricia Vasconcelos Almeida e Rodrigo Santos Bufalo, (representantes dos Coordenadores de 15 

Pós-Graduação); Guilherme de Campos Santos (representante dos estudantes de graduação); 16 

Edmilson Heleno dos Reis Domingues e Marco Túlio Jorge Cortez (representantes dos estudantes 17 

de pós-graduação); Chrystian Teixeira Rocha, Daniele Carvalho, Diego Américo Ferreira, Juliana 18 

Aparecida da Silva, Vinícius Batista Gonçalves e Warlley Ferreira Sahb (representantes dos 19 

servidores técnico-administrativos); e Alessandra Angélica de Pádua Bueno e Gasperim Ramalho 20 

de Souza (representante de EDI). Inicialmente o Senhor Presidente justificou as ausências dos 21 

conselheiros Elizandra Milagre Couto, Ítalo Santos Clemente, Letícia Linhares da Silva, Mauricéia 22 

Silva de Paula Vieira e Ronei Ximenes Martins; e deu as boas vindas aos conselheiros Alcinéia de 23 

Lemos Souza Ramos, Carolina Martins dos Santos Chagas, Christian Hirsch, Fabiana da Silva Felix, 24 

Jefferson Esquina Tsuchida, Rilke Tadeu Fonseca de Freitas e Rodrigo Santos Bufalo, que 25 

participam pela primeira vez do Conselho como representantes das Unidades Acadêmicas; e ao 26 
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conselheiro Guilherme de Campos Santos, representante dos discentes dos cursos de graduação 1 

da UFLA que passa a integrar o Conselho em substituição ao estudante Lucas Rocha Vieira. Na 2 

sequência, em cumprimento à pauta da reunião, foram tratados os seguintes assuntos: Primeiro. 3 

Ata da 8ª reunião do CEPE de 21/7/2022. Aprovada. Segundo. Referenda da Portaria da Reitoria 4 

nº 733/2022, que designou as servidores Ione Aparecida Dias Bertolucci, Isabel Cristina de 5 

Rezende Salgado e o estudante Zacharias Dannyel de Alencar Guedes Fontes para constituírem 6 

comissão encarregada do processo eleitoral de que trata o Edital nº 002/2022, publicado pelo 7 

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, realizado pelo Sistema Eletrônico de 8 

Votação da UFLA no dia 19 de agosto de 2022. Após esclarecimentos a Portaria foi referendada. 9 

Terceiro. Referenda da Portaria Normativa da Reitoria nº 71/2022, que revogou as Resoluções 10 

CEPE nº 169/2013 e 273/2014. Após esclarecimentos a Portaria foi referendada. Quarto. 11 

Referenda da Portaria Normativa da Reitoria nº 72/2022, que consolidou a Resolução CEPE nº 12 

275 de 2/8/2016, que estabelece que em concurso público para ingresso em cargos do Plano de 13 

Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE), na UFLA, a cada 20 (vinte) 14 

vagas abertas para um mesmo cargo, 1 (uma) seja reservada às pessoas com deficiência, em 15 

cumprimento à Lei nº 3.298/99. O Senhor Presidente fez menção às previsões do Decreto nº 16 

10.139/2019 que dispõe sobre a revisão e consolidação de atos normativos inferiores a Decreto 17 

e após esclarecimentos, a Portaria foi Referendada. Quinto. Escolha de membro da comunidade 18 

para integrar o CEPE. O Senhor Presidente deu ciência das entidades consultadas na cidade de 19 

Lavras, fez menção aos nomes indicados e esclareceu sobre a dinâmica adotada para a escolha 20 

do representante. Foi questionada a forma como é feita a consulta à comunidade e a 21 

necessidade de outras associações e instituições serem consultadas. O Senhor Presidente 22 

esclareceu que a consulta é tradicionalmente enviada à entidades parceiras e que sugestões de 23 

outras instituições por parte dos conselheiros é bem-vinda. A conselheira Carolina Martins dos 24 

Santos Chagas indicou a Sala dos Conselhos do Município e o conselheiro Gasperim Ramalho de 25 

Souza indicou a Associação Sócio-Cultural Castelo São Jorge e o Centro de Educação e Apoio às 26 
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Necessidades Auditivas e Visuais. Outras sugestões poderão ser enviadas para o email da 1 

Secretaria do Conselho e serão acatadas para as próximas consultas. Esgotadas as discussões, foi 2 

aberto o processo de escolha tendo os conselheiros recebidos por meio do email institucional o 3 

login e a senha para acessarem o sistema de votação. A conselheira Alcinéia de Lemos Souza 4 

Ramos sugeriu a utilização dos recursos disponíveis no “google meet” para as próximas votações 5 

que ocorrerem durante as reuniões do Conselho.  Dando continuidade à reunião foram tratados: 6 

Sexto. Designação de comissão para atendimento ao disposto no § 2º do artigo 9º e artigo 10 da 7 

Resolução Normativa CUNI nº 027/2022. Após esclarecimentos e manifestações foram indicados 8 

os conselheiros Jefferson Esquina Tsuchida, Warlley Ferreira Sahb e Guilherme de Campos 9 

Santos, como membros titulares, e Christian Hirsch, Alexandre de Paula Peres e Diego Américo 10 

Ferreira, como membros suplentes, para constituírem a comissão permanente visando atender à 11 

Resolução Normativa CUNI nº 027/2022. Sétimo. Solicitação do Departamento de Gestão 12 

Educacional, Teorias e Praticas de Ensino (DPE/FAELCH) de alteração da Resolução CEPE nº 13 

133/2022, que dispõe sobre a remoção de docentes e a realocação de disciplinas, do 14 

Departamento de Educação para o DPE. Após esclarecimentos foi aprovada a alteração da 15 

redação dos incisos II, XXVI, XXVII e XXIX, bem como a exclusão do inciso XXIII do art. 2º da 16 

Resolução supracitada conforme solicitado. Oitavo. Relatório Institucional Consolidado dos 17 

grupos PET da UFLA referente às atividades desenvolvidas no ano de 2021 em atendimento à 18 

Portaria 976/2010 do Ministério da Educação. A conselheira Adelir Aparecida Saczk se 19 

manifestou pela Câmara de Ensino de Graduação deste Conselho e fez menção à análise feita 20 

pela Câmara, a qual se manifestou favorável ao Relatório. Colocado em discussão, foi acatado o 21 

parecer da Câmara e aprovado o relatório. Nono. Solicitação do Departamento de Engenharia 22 

Agrícola/EENG de abertura de concurso público para provimento de cargo de professor efetivo 23 

para a área de “Máquinas Agrícolas: Tecnologia de Materiais”. Após esclarecimentos prestados 24 

pelo conselheiro Valter Carvalho de Andrade Júnior, presidente da Comissão de Vagas Docentes, 25 

foi autorizada a abertura do concurso para uma vaga para a Classe A de Professor Adjunto A, 26 
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regime de trabalho de dedicação exclusiva, bem como aprovada a lista de temas proposta e o 1 

nome do professor Jackson Antonio Barbosa como responsável pelo concurso, até a constituição 2 

formal da banca examinadora. O concurso visa suprir a vaga desocupada pela aposentadoria do 3 

professor Tomás de Aquino Ferreira. Décimo. Proposta de criação do curso de bacharelado 4 

interdisciplinar em Ciência, Tecnologia e Inovação da UFLA. Colocada a proposta em apreciação, 5 

foi dada a palavra a conselheira Adelir Aparecida Saczk, presidente da Câmara de Ensino de 6 

Graduação deste Conselho, a qual discorreu sobre a proposta e sobre a análise feita pelos 7 

membros da Câmara. A conselheira falou sobre o mérito da proposta formulada pela Escola de 8 

Engenharia, que integra o bacharelado interdisciplinar às engenharias do segundo ciclo de 9 

formação. A proposta apresenta um caráter inovador para os cursos envolvidos, como pode ser 10 

observado no projeto e configura-se como uma substituição da Área Básica de Ingresso (ABI 11 

Engenharia). O conselheiro Lucas Amaral de Melo destacou que a proposta altera o formato da 12 

atual ABI e não onera a Instituição, sendo uma questão de adequação e planejamento visando 13 

aumentar a taxa de ocupação das vagas nos cursos. Parabenizou os envolvidos na formalização 14 

da proposta e falou da apreciação e aprovação da mesma na Congregação da Escola de 15 

Engenharia e no Conselho de Graduação da Pró-Reitoria de Graduação. O Senhor Presidente 16 

contextualizou para os conselheiros sobre a criação da ABI e do amadurecimento do formato 17 

para a entrada pelo bacharelado interdisciplinar esclarecendo que a mudança propiciará aos 18 

estudantes, ao final do ciclo comum das engenharias, a diplomação em curso superior como 19 

bacharel. Com o diploma o estudante poderá optar por seguir para qualquer curso de 20 

Engenharia ou partir para o mestrado ou para concursos públicos que exigirem o curso superior. 21 

A proposta traz uma vantagem operacional para a instituição e é uma modernização que atende 22 

com muita propriedade a instituição e os estudantes. O conselheiro Valter Carvalho de Andrade 23 

Júnior destacou os pontos positivos da proposta e os benefícios para os estudantes que poderão 24 

com o primeiro diploma ingressar no mercado de trabalho e se desejarem retornar para em 25 

aproximadamente dois anos se diplomarem em um novo curso. Falou da possibilidade de 26 
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interação com o campus de São Sebastião do Paraíso aumentando as possibilidades de 1 

formação, visto que os estudantes do campus sede podem concluir o segundo ciclo naquele 2 

campus e vice e versa. Não havendo manifestações contrárias à proposta, a mesma obteve 3 

parecer favorável e deverá ser encaminhada ao Conselho Universitário para deliberação final. 4 

Décimo Primeiro. Proposta de Regulamento para o Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, 5 

Ciência e Tecnologia e os cursos de segundo ciclo da Escola de Engenharia. A conselheira Adelir 6 

Aparecida Saczk fez menção ao parecer favorável emitido pela Câmara de Ensino de Graduação 7 

e destacou os pontos que merecem atenção, os quais não interferem no mérito da proposta. O 8 

conselheiro Lucas Amaral de Melo argumentou sobre os destaques feitos pela Câmara, em 9 

especial quanto à composição do colegiado do curso do bacharelado interdisciplinar, que 10 

conforme o regulamento proposto, contará com todos os coordenadores de Cursos de 11 

Engenharia integrados ao BICT, conflitando com o artigo 71 do Regimento Geral da UFLA que 12 

assevera que os colegiados de cursos serão compostos entre outros, por quatro representantes 13 

do corpo docente envolvidos no curso. Esclareceu que este tópico foi debatido no Conselho de 14 

Graduação e que a questão é que a ABI, como envolve vários cursos, carece de um colegiado 15 

com número superior de componentes. A divergência com relação ao artigo 171 do Regimento 16 

Geral poderá ser resolvida, se for o entendimento, com a alteração desse artigo para prever uma 17 

composição específica para os colegiados dos cursos de bacharelado. Após discussões e visando 18 

corrigir a divergência do regulamento proposto com relação ao regimento geral, o conselheiro 19 

Lucas propôs que a redação do inciso II do art. 6º que trata da composição do colegiado do BICT 20 

fosse alterada para “quatro coordenadores de cursos de segundo ciclo integrados ao BICT, cuja 21 

escolha será definida pela Unidade Acadêmica”. A proposição de alteração do regimento geral 22 

ficará a cargo da Escola de Engenharia, caso julgue necessário oportunamente. A conselheira 23 

Alcinéia de Lemos Souza Ramos comentou que o regulamento carece de explicitar a titulação do 24 

egresso e sugeriu que fosse alterada a redação do § 2º do artigo 1º para prever que o BICT 25 

confere ao egresso o grau de bacharel em Inovação, Ciência e Tecnologia e todas as 26 
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prerrogativas da profissão. A sugestão foi acatada. O conselheiro Henrique Luis Moreira 1 

Monteiro falou das perspectivas do BICT com relação à interação com os cursos ofertados no 2 

campus de São Sebastião do Paraíso e fez menção à composição da sigla BICT. Sugeriu correção 3 

do nome do bacharelado que foi citado na proposta como Interdisciplinar em “Ciência, 4 

Tecnologia e Inovação,” ao invés de “Inovação, Ciência e Tecnologia”. A conselheira Christiane 5 

Maria Barcellos Magalhães da Rocha parabenizou pela formulação da proposta e realçou que os 6 

bacharelados interdisciplinares não precisam estar voltados somente para as Engenharias, visto 7 

que outras áreas são comuns às áreas de formação superior. Aproveitando a discussão sugeriu 8 

que fosse discutida futuramente a viabilidade da entrada por bacharelado interdisciplinar para 9 

outras áreas. A sugestão foi aceita com bons olhos. Os demais apontamentos feitos pela Câmara 10 

serão corrigidos na Resolução que disporá sobre o regulamento e após outras manifestações o 11 

regulamento foi aprovado com as devidas sugestões e correções. O regulamento vigorará a 12 

partir da criação do BICT pelo Conselho Universitário. Antes de adentrar aos demais assuntos da 13 

pauta, sendo finalizado o processo de votação para a escolha do representante da comunidade 14 

para integrar este Conselho, o Senhor Presidente informou que foram aprovados os nomes de 15 

Josiane Patrícia Aguiar de Carvalho (12 votos) e Juliana de Andrade Santiago (8 votos) como 16 

membros titular e suplente, respectivamente. Em continuidade à pauta foram tratados: Décimo 17 

Segundo. Solicitação do Departamento de Medicina/FCS de aproveitamento dos candidatos 18 

classificados em 2º lugar nos concursos públicos regidos por meio do Edital PROGEPE nº 6/2022 19 

e homologados nos termos do Edital PROGEPE nº 33 e 29/2022, para a área de Medicina da 20 

Família e Comunidade 20 horas e Medicina da Família e Comunidade 40 horas, respectivamente. 21 

Após esclarecimentos prestados pelo conselheiro Valter Carvalho de Andrade Júnior e com 22 

amparo no parecer da Comissão de Vagas Docentes, foi autorizado o aproveitamento do 23 

concurso público visando a nomeação dos candidatos classificados em 2º lugar na área de 24 

Medicina da Família e Comunidade para os regimes de 20 e 40 horas, respectivamente. Décimo 25 

Terceiro. Proposta de cronograma acadêmico referente ao segundo período letivo de 2022 para 26 
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o campus sede da UFLA. O conselheiro Lucas Amaral de Melo discorreu sobre o cronograma que 1 

foi discutido e aprovado. Conforme solicitado pela Pró-Reitoria de Graduação foi dada 2 

autonomia à Pró-Reitoria para proceder modificações no cronograma acadêmico, quando 3 

necessárias. Décimo Quarto. Projeto Pedagógico do Curso de Educação Física (bacharelado) e 4 

Projeto Pedagógico do Curso de Educação Física (licenciatura). A conselheira Adelir Aparecida 5 

Saczk se manifestou discorrendo sobre a análise feita pelos membros da Câmara de Ensino de 6 

Graduação deste Conselho e apontou ajustes necessários aos projetos. Por oportuno agradeceu 7 

a contribuição dos membros da Câmara pela análise dos documentos. O conselheiro Lucas 8 

Amaral de Melo falou que demanda foi apresentada para cumprir regulamentações, entre elas a 9 

forma de ingresso aos cursos com a instituição de ABI que reuni bacharelado e licenciatura e 10 

ainda, da necessidade de atendimento da Resolução do Conselho Nacional de Educação do ano 11 

de 2019 em relação aos cursos de licenciatura. O conselheiro também enalteceu e parabenizou 12 

os envolvidos na atualização dos projetos e a equipe da Diretoria de Avaliação e 13 

Desenvolvimento de Ensino. Informou que a Pró-Reitoria de Graduação concorda com os ajustes 14 

apontados pela Câmara e que os mesmos serão providenciados. Após outros esclarecimentos 15 

pertinentes, os dois projetos foram aprovados. Décimo Quinto. Assuntos Gerais. O conselheiro 16 

Warlley Ferreira Sahb parabenizou a equipe da Coordenadoria de Comunicação Social e 17 

Coordenadoria de Divulgação Científica da UFLA pela aprovação de proposta na chamada 18 

Fapemig 05/2022, referente ao Programa de Comunicação Pública da Ciência e da Tecnologia. O 19 

projeto institucional da UFLA intitulado “Prosas na Ciência: contribuições da UFLA rumo ao 20 

processo dialógico da Comunicação Pública da Ciência”, foi contemplado com o maior montante 21 

de recursos entre todos os aprovados e receberá R$ 386.632,18 (trezentos e oitenta e seis mil, 22 

seiscentos e trinta e dois reais e dezoito centavos) para o desenvolvimento de 19 tipos de 23 

produtos e mais de 260 ações. Parabenizou também a equipe da Pró-Reitoria de Extensão e 24 

Cultura e do Museu de História Natural pela aprovação de proposta, para a área de museologia, 25 

com a obtenção de R$ 56.165,08 (cinquenta e seis mil, cento e sessenta e cinco reais e oito 26 



 

Ata da 9ª Reunião do CEPE do dia 25/8/2022 - P. 8 

 
centavos). O projeto intitulado “Vamos fazer ciência? Repensando os espaços e construindo 1 

colaborativamente exposições nos Museus da Universidade Federal de Lavras (UFLA)”, tem o 2 

objetivo de resgatar áreas expositivas do Museu Bi Moreira e do Museu de História Natural. O 3 

conselheiro Gasperim Ramalho de Souza convidou a todos para participarem do evento “10 anos 4 

de Cotas Raciais: Reflexões sobre o contexto da UFLA” a ser realizado no dia 26 de agosto 5 

próximo pelo Canal Diversidade e Diferenças/UFLA. O conselheiro foi parabenizado da iniciativa. 6 

O conselheiro Jefferson Esquina Tsuchida deu ciência do processo de reconhecimento do Curso 7 

de Engenharia Física com visita virtual a ser realizada no período de 31/8 a 2/9/2022.  O Senhor 8 

Presidente solicitou o apoio de todos os envolvidos no processo. A conselheira Viviane Naves de 9 

Azevedo deu ciência da realização da campanha promovida pelo Núcleo de Atenção à Saúde do 10 

Servidor (NAS) de conscientização sobre a prevenção e o rastreamento da hipertensão arterial. A 11 

campanha acontecerá no Centro de Convivência da Universidade Federal de Lavras na presente 12 

data das 13 às 17 horas. A iniciativa foi parabenizada pela Presidência. O Senhor Presidente falou 13 

da perspectiva de reversão de parte dos cortes do orçamento ocorridos em 2022, após reuniões 14 

solicitadas pela UFLA no Ministério da Educação e no Senado Federal, devido à preocupação 15 

com a sustentabilidade financeira da UFLA. As reuniões foram bastante produtivas e firmado o 16 

compromisso do presidente do Senado, Senhor Rodrigo Pacheco, para uma reunião com todas 17 

as Instituições Federais de Ensino do Estado de Minas Gerais, que estão passando por situação 18 

semelhante. O encontro ficou agendado para 30 de agosto e está sendo organizado pelo Fórum 19 

das Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado de Minas Gerais (FORIPES), momento que 20 

será proposto um projeto para recomposição orçamentária. Outra frente que está sendo 21 

trabalhada junto ao Ministério da Educação é a demanda de 117 vagas de técnicos 22 

administrativos pactuadas pelo MEC para a UFLA, sem cumprimento até o momento. A situação 23 

foi discutida em reunião com a participação de diversos agentes do Ministério e a Direção 24 

Executiva da UFLA está aguardando posicionamento do Ministério da Economia para que seja 25 

previsto nas despesas de pessoal no Projeto de Lei Orçamentária de 2023. Por fim, convidou a 26 
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todos para participarem das comemorações do 114º aniversário da UFLA que ocorrerá no 1 

período de 1º a 9 de setembro.  Às dez horas e quinze minutos nada mais havendo a ser tratado, 2 

o Senhor Presidente encerrou a reunião e, para constar, eu, Ione Dias Bertolucci, secretária, 3 

lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá ser assinada por mim, pelo Presidente e 4 

demais presentes à reunião de aprovação da mesma.  5 

 
 
 
 
 
JOÃO CHRYSOSTOMO DE RESENDE JÚNIOR                                                           IONE DIAS BERTOLUCCI 
                           Presidente                                                                                                      Secretária 


