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Às oito horas e trinta e três minutos do dia quatorze de dezembro do ano de dois mil e 1 

vinte e 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/rmn-ejun-cez e 4 

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

https://stream.meet.google.com/stream/ee0e3329-a302-4949-9bbf-161f68e1bebf. Parti- 6 

ciparam da reunião os seguintes conselheiros: Regilson Maciel Borges (representante do 7 

CEPE); Denis Renato de Oliveira, Giovanni Francisco Rabelo, Fernando Henrique Ferrari 8 

Alves, João Domingos Scalon, Luiz Henrique Rezende Maciel, Maria Emília de Sousa 9 

Gomes, Priscila Vieira e Rosa e Thiago Alves Magalhães (diretores das Unidades 10 

Acadêmicas); João Cândido de Souza e Márcio Machado Ladeira (Pró-reitores), André 11 

Geraldo Cornélio Ribeiro, Carlos Eduardo do Prado Saad, Daiane Alice Henrique Ament, 12 

Jeferson Almeida Dias, Júlia Moretto Amâncio e Vanderlei Barbosa (representantes 13 

docentes das Unidades Acadêmicas); Adeilson Carvalho, Alfredo Carlos Júnior, Antônio 14 

Elizeu da Rocha Neto, Paulo Antônio de Carvalho e Rossano Wagner de Lima Botelho 15 

(representantes dos servidores técnico-administrativos); Davi Pereira dos Santos Junior e 16 

Zacharias Dannyel de Alencar Guedes Fontes (representantes dos estudantes dos cursos 17 

de graduação); Lavínia Barbosa Oliveira (representante dos estudantes dos cursos de pós-18 

graduação); Renata da Silva Chula (representante da comunidade); e Cleiton Lourenço de 19 

Oliveira e Jacqueline Magalhães Alves (representantes das políticas de EDI). Inicialmente o 20 

Senhor Presidente justificou as ausências dos conselheiros Carlos Eduardo Silva Volpato, 21 

Eduardo van den Beg, Francisval de Melo Carvalho, Giancarla Aparecida Botelho Santos, 22 
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Guilherme Vieira Pimentel, Luiza Arantes Junqueira, Moacir de Souza Dias Júnior, Rafael 1 

Gonçalves Rocha, Rodrigo Garcia Barbosa, Rodrigo Norberto Pereira, Teodorico de Castro 2 

Ramalho e Valter Carvalho de Andrade Júnior. Na sequência, em cumprimento à pauta da 3 

reunião foram tratados os assuntos: Primeiro. Ata da 16ª reunião do CUNI de 23/11/2022. 4 

Aprovada com uma abstenção de voto. Segundo. Relatório de Atividades, Balanço 5 

Patrimonial e Demonstração de Resultado referente ao exercício de 2021 da Fundação de 6 

Desenvolvimento Científico e Cultural (FUNDECC). O Senhor Presidente passou a palavra 7 

ao conselheiro Márcio Machado Ladeira, presidente da comissão designada pela Portaria 8 

da Reitoria nº 821/2022 e alterada pela Portaria 834/2022, encarregada de avaliar o 9 

relatório, o qual fez uma contextualização da tramitação do relatório na R&R Auditoria e 10 

Consultoria, no Conselho Deliberativo da fundação e no Centro de Apoio Operacional das 11 

Promotorias de Justiça de Velamento de Fundações e Entidades de Interesse Social do 12 

Ministério Público de Minas Gerais. O conselheiro mencionou os pontos relatados no 13 

parecer acerta da análise feita pela comissão, quanto às demonstrações contábeis, o 14 

balanço patrimonial, os contratos, convênios e acordos que receberam recursos no ano de 15 

2021, os valores destinados às bolsas e os valores destinados a equipamentos importados; 16 

e ressaltou que o relatório apresentou uma melhor organização do funcionamento da 17 

fundação em relação ao ano anterior, com a descrição dos mecanismos de controle e a 18 

política de integridade. Todavia, como ressaltado no relatório da comissão que analisou o 19 

relatório do ano de 2020, faz-se necessário a elaboração de um planejamento estratégico 20 

que apresente indicadores de desempenho com as metas pactuadas para o período e seu 21 

desdobramento anual, indicando os resultados já alcançados, comparando-os com as 22 



Ata da 17ª Reunião do CUNI do dia 14/12/2022 - P. 3 
 

metas e os objetivos. Tal plano estratégico é importante para que a FUNDECC defina seus 1 

objetivos e o apetite ao risco, já que ficou demonstrado que alguns contratos gerenciados 2 

apresentam elevado risco para a gestão financeira, principalmente aqueles classificados 3 

como “Projetos de Tecnologia” e que envolvem, em sua grande maioria, órgãos estaduais. 4 

Por fim, realçou que o relatório está apto a ser apreciado pelo Conselho Universitário, mas 5 

identificou como necessário uma discussão acerca dos objetivos e missão da fundação 6 

como uma entidade de apoio à UFLA. O Senhor Presidente parabenizou os membros da 7 

comissão pela robusta análise do relatório, a qual proporcionou ao Conselho Universitário 8 

vislumbrar a real situação da fundação e enalteceu o trabalho da nova Diretoria desta. 9 

Falou sobre a atuação da fundação, dos problemas e riscos existentes, das ações para 10 

enfrentá-los e da importância da fiscalização para que a fundação seja revitalizada. A 11 

conselheira Maria Emília de Sousa Gomes, membro do Conselho Deliberativo da 12 

FUNDECC, falou da atuação do Conselho e informou que o planejamento estratégico já foi 13 

elaborado e apreciado e realçou o trabalho harmônio que vem sendo realizado pela 14 

Diretoria da fundação junto ao Conselho Deliberativo. O conselheiro Rossano Wagner de 15 

Lima Botelho usou da palavra para parabenizar a comissão, discorrer sobre os projetos 16 

gerenciados pela fundação e seus financiadores e sugeriu que o relatório de 2022 seja 17 

avaliado pelo CUNI em meados de 2023 e não no final do ano. O Senhor Presidente 18 

esclareceu que a apreciação tardia do relatório é inadequada, mas que nesse ano foi 19 

necessária devido à alteração dos membros da Diretoria da entidade. A atuação da 20 

FUNDECC foi amplamente discutida com a participação de vários conselheiros que 21 

enalteceram o trabalho realizado pela comissão, bem como o trabalho dos gestores da 22 
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fundação e da Direção Executiva da UFLA que tem atuado com transparência junto às 1 

questões complexas que envolvem as fundações de apoio à UFLA. Esgotadas as 2 

manifestações e argumentações, o Relatório da FUNDECC referente ao exercício de 2021 3 

foi aprovado. Terceiro. Relatório de Atividades, Balanço Patrimonial e Demonstração de 4 

Resultado referente ao exercício de 2021 da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 5 

Extensão (FAEPE). O conselheiro Márcio Machado Ladeira também se manifestou sobre o 6 

relatório, que foi analisado pela comissão designada pela Portaria da Reitoria nº 7 

906/2022. O conselheiro destacou que a comissão baseou seus trabalhos no cumprimento 8 

do Decreto nº 7.423/2010 e da Resolução CUNI nº 073/2021 que dispõe sobre o 9 

relacionamento da UFLA com suas fundações de apoio e estabelece parâmetros objetivos 10 

que devem constar no relatório de prestação de contas; e destacou pontos importantes 11 

como o aumento, em relação ao ano de 2020, do patrimônio social da FAEPE, fruto de um 12 

inventário realizado nos lotes localizados no Condomínio Náutico Amigrande que 13 

possibilitou majorar o valor dos imóveis. Relatou que embora a fundação apresente 14 

capital circulante líquido positivo e crescente, apresentou prejuízos operacionais em três 15 

dos últimos cinco exercícios, o que coloca em risco o seu funcionamento no médio e longo 16 

prazo já que sua fonte de receitas é extremamente baixa e que em 2021 houve um déficit 17 

de aproximadamente 429 mil reais, fruto de uma elevada despesa administrativa. A 18 

comissão recomendou a elaboração de um planejamento estratégico e ainda uma 19 

avaliação sobre a pertinência de manutenção da fundação, visto que a mesma 20 

praticamente só existe em razão da Rádio Universitária. Por fim ressaltou que o relatório, 21 

do ponto de vista contábil, está apto à aprovação pelo CUNI e que a avaliação de seu 22 
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desempenho está aquém das expectativas, devido a decisão da própria UFLA de transferir 1 

a gestão dos projetos à FUNDECC. O Senhor Presidente agradeceu os integrantes da 2 

comissão, na pessoa do conselheiro Márcio Ladeira, pela avaliação do relatório e 3 

mencionou que os esclarecimentos prestados pelo conselheiro ajudarão os conselheiros 4 

na compreensão do item seguinte da pauta desta reunião que trata da manutenção das 5 

duas fundações como apoiadoras da UFLA e da reunificação das diretorias das fundações 6 

FAEPE e FUNDECC. Colocado o parecer em apreciação, o mesmo foi acatado e o relatório 7 

da FAEPE referente ao exercício de 2021, aprovado. Quarto. Situação operacional da 8 

FAEPE. Inicialmente, a pedido da presidência foi autorizada a participação na reunião, da 9 

Diretora Executiva e do Diretor Administrativo da FAEPE, professores Débora Cristina de 10 

Carvalho e Cleber Carvalho de Castro. Na sequência, o Senhor Presidente agradeceu o 11 

profícuo trabalho realizado pelos Diretores e fez a contextualização do assunto 12 

esclarecendo de forma sucinta a necessidade de reversão da decisão tomada pela Direção 13 

Executiva da UFLA, de separação da direção das fundações FAEPE e FUNDECC anunciada 14 

ao Conselho Universitário em reunião realizada em 24 de junho do corrente ano. A 15 

decisão de separação das diretorias foi tomada, naquele momento, após amplo estudo 16 

acerca das condições operacionais das fundações, realizado pela comissão instituída pela 17 

Portaria da Reitoria nº 190, de 16 de março de 2022, onde ficou demonstrada a 18 

necessidade de elaboração de planejamento e de contratações, e identificada possíveis 19 

entradas de receitas que apontaram para a viabilidade da retomada das atividades da 20 

FAEPE, sobretudo, em decorrência da perspectiva de entrada de receitas oriundas dos 21 

convênios celebrados com o Governo do estado de Minas Gerais; e ainda apontou para a 22 
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necessidade de indicação de novo corpo diretivo para a Fundação. A professora Débora 1 

Cristina de Carvalho agradeceu a manifestação de apreço ao trabalho que vem sendo 2 

realizado pela Diretoria da FAEPE no sentido de encontrar maneiras de retomar o 3 

desenvolvimento das atividades da fundação e discorreu sobre o relatório elaborado pela 4 

Diretoria, que dispõe sobre as condições operacionais e de gestão para a retomada das 5 

atividades de apoio prestadas pela entidade no âmbito dos projetos desenvolvidos em 6 

parceria com a UFLA, em função dos recursos disponíveis e das alternativas buscadas para 7 

que a FAEPE entrasse em operação na gestão de projetos. O relatório apresentado aos 8 

conselheiros, parte integrante desta ata, foi elaborado pela nova Diretoria após a 9 

construção de um plano de ação que pudesse amparar a retomada das atividades, com 10 

previsão de contratação de corpo técnico administrativo e o leilão dos lotes 11 

remanescentes pertencentes à FAEPE, localizados no Condomínio Náutico Amigrande. O 12 

plano de ação considerou as condições atuais e o histórico da fundação nos últimos anos, 13 

bem como diversos fatores que a afastaram de sua missão institucional. O relatório 14 

também ressaltou as expectativas positivas quanto ao montante de recursos pactuados 15 

por meio de convênios entre a UFLA e o Governo do Estado, as quais foram frustradas 16 

devido à efetivação de apenas três dos oito projetos aprovados, cujos recursos referentes 17 

à primeira parcela esperada para o mês de maio só foram liberadas no mês de outubro, 18 

devidos as restrições impostas pelo período eleitoral, ocasionando uma implicação 19 

significativa na retomada das atividades da fundação. Como é sabido a FAEPE não tem 20 

disponibilidade de recursos humanos e o retorno às atividades implicaria em contratação, 21 

o que demandaria recursos inviáveis à sua atuação. Todos os dados referentes às receitas 22 
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e despesas para a gestão dos projetos, inerentes aos convênios, foram objeto de amplo 1 

estudo pela Diretoria, conforme demonstrado no relatório e comprovada a inviabilidade 2 

de execução. A situação gerou uma grande frustração e o estudo realizado deixou muito 3 

claro a impossibilidade da retomada das atividades pela FAEPE. Diante de todo o exposto 4 

e mediante o demonstrado, a professora Débora ressaltou a importância da reavaliação 5 

da decisão tomada pela Direção Executiva da UFLA que unificou as diretorias das 6 

fundações FAEPE e FUNDECC e a ainda a necessidade de revisão da decisão tomada 7 

anteriormente. O professor Cleber Carvalho de Castro também se manifestou e 8 

corroborou com os esclarecimentos resumindo a situação em que se encontra a fundação. 9 

Após a demonstração do cenário atual, o Senhor Presidente, respondendo o 10 

questionamento do conselheiro Rossano Wagner de Lima Botelho, clarificou para os 11 

conselheiros que o assunto foi pautado nesse Conselho para conhecimento da intenção da 12 

Direção da UFLA, de propor ao Conselho Deliberativo da FAEPE os mesmos nomes 13 

indicados para a Diretoria da FUNDECC para ocuparem a Diretoria da FAEPE, com vistas a 14 

otimizar os recursos humanos e as questões operacionais e administrativas, de forma a 15 

viabilizar o cumprimento da gestão dos projetos aprovados junto ao Governo do Estado. 16 

Esclareceu que conforme previsto no Estatuto das fundações, os nomes para compor a 17 

Diretoria são propostos ao Conselho Deliberativo pelo Reitor da instituição apoiada, não 18 

carecendo de deliberação do CUNI, mas que considera de suma importância, devido ao 19 

histórico das fundações, a transparência e o entendimento do Conselho Universitário em 20 

função das decisões que são tomadas. Tendo sido esclarecido os fatos, o Senhor 21 

Presidente, devido a compromisso assumido anteriormente, passou a condução da 22 
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reunião ao conselheiro João Cândido de Souza. O conselheiro se colocou à disposição dos 1 

demais integrantes do Conselho e passou a palavra à conselheira Júlia Moretto Amâncio, 2 

que manifestou seu entendimento da situação e questionou as implicações jurídicas com 3 

a reunificação das diretorias das fundações, visto que elas foram separadas justamente 4 

para que fossem evitados processos trabalhistas. A professora Débora esclareceu que a 5 

decisão de separação foi devido à ausência de instrumento jurídico que amparasse a 6 

unificação e que agora será elaborado um acordo de cooperação com responsabilidades 7 

bem definidas, especificando a parceria e a integração entre as duas fundações. O 8 

instrumento será submetido à análise do Ministério Público, cujo parecer amparará as 9 

entidades e legitimará a designação do mesmo grupo diretivo para as duas fundações. 10 

Ademais, sem essa unificação, a qual permitirá que os recursos humanos da FUNDECC 11 

sejam utilizados na execução e gestão dos convênios celebrados com o Governo do 12 

Estado, não há qualquer possibilidade de sucesso na execução dos mesmos. Em discussão, 13 

o conselheiro Rossano Wagner de Lima Botelho, após entendimentos, sugeriu que o CUNI 14 

declarasse a ciência dos fatos e o apoio à Direção Executiva da UFLA para atuar em 15 

conformidade com as necessidades prementes. A sugestão foi acolhida e contou com o 16 

apoio dos demais conselheiros, finalizando-se assim as discussões e a participação dos 17 

professores Débora e Cleber, com agradecimentos por parte da Presidência. Devido ao 18 

adiantado na hora e conforme acordado com os conselheiros, não foram apreciados os 19 

seguintes assuntos da pauta: a) Solicitação da Pró-Reitoria de Pesquisa de revogação das 20 

Resoluções CUNI nº 007/2014 que trata do Regimento da Comissão de Ética no Uso de 21 

Animais), nº 005/2014 e nº 062/2017 que tratam do Regimento da Comissão Interna de 22 
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Biossegurança e nº 035/2017 que trata do Regimento do Comitê de Ética em Pesquisa em 1 

Seres Humanos; b) Revogação da Resolução CUNI 013/2012 que dispõe sobre o regimento 2 

interno dos colegiados dos cursos de graduação da UFLA; c) Proposta de criação do curso 3 

de graduação em Estatística. Quinto. Assuntos Gerais. O conselheiro Zacharias Dannyel de 4 

Alencar Guedes Fontes sugeriu que as reuniões voltassem a ser realizadas de forma 5 

presencial e o conselheiro João Domingos Scalon solicitou que os assuntos não discutidos 6 

tenham preferência na pauta da próxima reunião. A solicitação foi acatada e informado 7 

pela Secretaria do CUNI que a adaptação do Salão dos Conselhos está sendo concluída 8 

para permitir o retorno das reuniões presenciais dos Conselhos Superiores e que estas 9 

deverão ocorrer a partir do mês de fevereiro de 2023.  Às dez horas e cinquenta e cinco 10 

minutos, nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou a reunião, e 11 

para constar, eu, Ione Dias Bertolucci, secretária, lavrei a presente ata que, após ser 12 

aprovada, deverá ser assinada por mim, pelo Presidente e demais presentes à reunião de 13 

aprovação da mesma.  14 
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