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

vinte e três, 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/gtz-uisp-ear e 4 

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

https://stream.meet.google.com/stream/0dbd4665-7afe-4531-84ae-c797d7343519. Par- 6 

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

Reitor); Regilson Maciel Borges (representante do CEPE); Ana Paula Peconick, Carlos 8 

Eduardo Silva Volpato, Fernando Henrique Ferrari Alves, Francisval de Melo Carvalho, 9 

Helena Maria Ferreira, João Domingos Scalon, Lilian Gonçalves Teixeira, Maria Emília de 10 

Sousa Gomes e Teodorico de Castro Ramalho (diretores das Unidades Acadêmicas); João 11 

Cândido de Souza e Márcio Machado Ladeira (Pró-reitores), Ana Claudia Festucci de 12 

Herval, André Geraldo Cornélio Ribeiro, Daiane Alice Henrique Ament, Guilherme Vieira 13 

Pimentel, Júlia Moretto Amâncio e Vanderlei Barbosa (representantes docentes das 14 

Unidades Acadêmicas); Noelly Alves Lopes, Alfredo Carlos Júnior e Antônio Elizeu da 15 

Rocha Neto (representantes dos servidores técnico-administrativos); Zacharias Dannyel de 16 

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

Cristina Pereira e Lavínia Barbosa Oliveira (representantes dos estudantes dos cursos de 18 

pós-graduação); e Cleiton Lourenço de Oliveira (representante das políticas de EDI). Em 19 

cumprimento à pauta da reunião foram tratados os assuntos: Primeiro. Ata da 17ª 20 

reunião do CUNI de 14/12/2022. Aprovada. Segundo. Referenda de Portarias: a) Portaria 21 

da Reitoria nº 5/2023 que aprovou a criação do curso de doutorado em Ciência da 22 
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Computação, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação; b) 1 

Portaria da Reitoria nº 6/2023 que aprovou a criação do curso de doutorado em 2 

Engenharia de Sistemas e Automação, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 3 

Engenharia de Sistemas e Automação. Após esclarecimentos as Portarias foram 4 

referendadas. Terceiro. Solicitação da Pró-Reitoria de Pesquisa de revogação das 5 

Resoluções CUNI nº 007/2014 que dispõe sobre o Regimento da Comissão de Ética no Uso 6 

de Animais, nº 005/2014 e 062/2017 que tratam do Regimento da Comissão Interna de 7 

Biossegurança; e nº 035/2017 que dispõe sobre o Regimento do Comitê de Ética em 8 

Pesquisa em Seres Humanos. A solicitação de revogação foi justificada pela perda da 9 

produção de efeitos das Resoluções mencionadas, uma vez que novos regimentos já 10 

foram aprovados no âmbito do Colegiado da Pró-Reitoria de Pesquisa, órgão competente 11 

para a aprovação dos respectivos atos. Foi acatada a solicitação e revogadas as Resoluções 12 

citadas. Quarto. Revogação da Resolução CUNI nº 013/2012 que dispõe sobre o 13 

regimento interno dos colegiados dos cursos de graduação da UFLA. Após esclarecimentos 14 

a Resolução CUNI nº 013/2012 foi revogada, justificada pela perda da produção de efeitos, 15 

uma vez que as normas que regem os colegiados dos cursos foram atribuídas às Unidades 16 

Acadêmicas após a reestruturação organizacional da UFLA. Quinto. Proposta de criação do 17 

curso de graduação em Estatística. O Senhor Presidente falou do anseio dos docentes do 18 

Setor de Estatística da UFLA na implantação do curso e historiou sobre a proposta que 19 

teve início no ano de 2015. A impossibilidade de contratação de docentes, bem como o 20 

custo estimado para a implantação do curso levou a proposta a sofrer várias alterações no 21 

decorrer dos últimos anos, haja vista que a proposta inicial compreendia a oferta de 80 22 
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vagas anuais (40 vagas semestrais), a contratação de 17 docentes e 3 servidores técnicos, 1 

bem como a necessidade de estrutura física e diversos equipamentos. O projeto do curso 2 

foi avaliado em várias ocasiões e sob vários pontos de vistas, e reestruturado em 3 

conformidade com as diversas avaliações e as diretrizes curriculares nacionais, e ainda 4 

contemplou uma reorganização curricular, de forma a possibilitar a contratação de 6 5 

docentes e 1 servidor técnico administrativo para que o curso fosse implantado. A 6 

proposta também foi avaliada pela Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão quanto ao 7 

custo de implantação do projeto e novamente reformulada pelo grupo propositor, 8 

considerando a reestruturação organizacional da UFLA e a consequente criação do 9 

Instituto de Ciências Exatas e Tecnológica (ICET). Na proposta atual, de forma a viabilizar a 10 

criação e oferta do curso, o ICET abriu mão da contratação dos 6 docentes previstos no 11 

projeto, de maneira que a totalidade dos encargos didáticos do curso seja absorvida pelos 12 

docentes do Departamento de Estatística do ICET e, em função da não contratação de 13 

docentes e da proposta inovadora, alterou o número de entrada de estudantes de 80 (40 14 

vagas semestrais) para 10 vagas anuais. A proposta obteve parecer favorável do Conselho 15 

de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e foi submetida à apreciação da Câmara de 16 

Graduação do CUNI, a qual questionou o impacto da oferta de apenas 10 vagas, 17 

considerando os gastos anuais por estudante e a evasão que um curso de estatística 18 

geralmente possui. Para analisar os questionamentos da Câmara foram designados os 19 

professores Márcio Machado Ladeira, João Domingos Scalon e Francine de Paulo Martins 20 

Lima, os quais avaliaram a relevância do curso, as questões de ordem pedagógica e a 21 

sustentabilidade do mesmo. Após a análise, os professores opinaram pela oferta de 25 22 
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vagas semestrais de forma a manter a coerência da política adotada pela UFLA para os 1 

cursos de Engenharia de Materiais e Engenharia Física, com relação ao número de vagas. 2 

Do ponto de vista orçamentário, os professores designados entenderam que a estrutura 3 

existente, seja de professores, de técnicos administrativos ou de espaço físico, atende às 4 

demandas do curso e as condições para a sua manutenção. Por fim, os professores 5 

destacaram que, independente da criação do bacharelado em Estatística, o Departamento 6 

de Estatística continuará existindo para atender as demandas de vários cursos de 7 

graduação da UFLA e do Programa de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação 8 

Agropecuária e que, como investimento, será necessária a aquisição de 25 computadores 9 

para instalação de um laboratório e a contratação de recepcionista no médio prazo para a 10 

Coordenadoria de Secretaria Integrada do ICET. Feitos esses apontamentos, a fim de 11 

ensejar a discussão e o pensamento dos conselheiros, o Senhor Presidente destacou que, 12 

com relação à evasão, a entrada menor de estudantes reflete menos nos indicadores de 13 

evasão da instituição, uma vez que em turmas menores a aproximação do estudante com 14 

o docente é maior, o que possibilita um melhor acompanhamento e a diminuição da 15 

evasão. Destacou também que a proposta de entrada anual de 10 vagas desonera a 16 

instituição da contratação de docentes e que tais fatores devem ser considerados na 17 

discussão da proposta. O conselheiro João Domingos Scalon, diretor do ICET, também se 18 

manifestou sobre a proposta corroborando com os esclarecimentos prestados pelo 19 

Presidente, e fez menção às modificações da proposta, que ocorreram não somente para 20 

a diminuição de custos, mas para atender a evolução sofrida pela área de Estatística, 21 

atualmente considerada uma ciência de dados, e para atender as novas demandas de 22 
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mercado. O conselheiro falou das contribuições da Pró-Reitoria de Graduação e das 1 

discussões ocorridas no âmbito do ICET, bem como do formato proposto, onde cada 2 

estudante será acompanhado por um mentor, o que contribuirá para diminuir a evasão. 3 

Outra inovação é que o curso será ofertado dentro de laboratório onde cada estudante 4 

terá um computador à sua disposição para poder exercitar de forma efetiva as atividades 5 

do curso. O grupo propositor, após muitas discussões, entendeu que a entrada de 10 6 

vagas anuais, bem como a oferta de um curso de formato totalmente diferente será 7 

benéfica para todos os envolvidos. O conselheiro Zacharias Dannyel de Alencar Guedes 8 

Fontes se manifestou pela Câmara de Graduação deste Conselho para demonstrar a 9 

preocupação dos membros quanto à viabilidade da oferta do curso, num momento de 10 

escassez de docentes e de recursos financeiros. O Senhor Presidente ressaltou que, 11 

conforme demonstrado pelo ICET, a criação do curso nos moldes propostos, sem a 12 

necessidade de contratação de docentes, causará um impacto financeiro mínimo, uma vez 13 

que já existe um custo fixo relacionado à oferta do curso, professores trabalhando na área 14 

de estatística e estrutura física disponível; e que, a criação do curso com oferta de 10 15 

vagas, conforme proposto pelo CEPE, é a mais prudente. O Senhor Presidente falou 16 

também sobre a necessidade de revisão da modalidade de oferta dos demais cursos da 17 

UFLA e que, talvez a mentoria feita por docentes, proposta para o curso de estatística, 18 

seja uma das possibilidades de minimizar a evasão vivenciada pela instituição. O 19 

conselheiro Valter Carvalho de Andrade Júnior falou da relevância do curso que abrange 20 

todas as áreas do conhecimento e elogiou o modelo diferenciado e o grupo qualificado de 21 

docentes que ministrarão o bacharelado. Quanto ao número de vagas concordou com a 22 
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entrada anual de 10 estudantes, pois entende que a qualquer momento o CEPE poderá 1 

aumentar esse numero, após uma avaliação da demanda e dos índices de evasão. 2 

Ressaltou que o curso de Estatística, se comparado a outros cursos com custos mais 3 

elevados, é viável e importante para a sociedade; e por fim destacou que cabe ao CUNI 4 

deliberar sobre a criação e que, se for o caso, a proposta deverá retornar ao CEPE para 5 

deliberar sobre o número de vagas proposto por aquele colegiado. A conselheira Lavínia 6 

Barbosa Oliveira enalteceu a proposta, falou que a evasão, embora ligada a diversos 7 

fatores, está relacionada também ao desconhecimento ou falta de afinidade com a área e 8 

que o número reduzido de vagas proporcionará a procura daqueles que realmente tem 9 

interesse no curso. Destacou a importância da instituição em inovar e ofertar novos cursos 10 

e ressaltou que seu papel como instituição pública é, mesmo diante das dificuldades, 11 

trazer esperança e oportunidade à sociedade. Após outros esclarecimentos pertinentes, 12 

foi aprovada a criação do curso de graduação em Estatística (bacharelado) e colocada em 13 

votação a proposta do CEPE de entrada anual de 10 estudantes, ressalvada a atribuição 14 

regimental daquele Conselho de, a seu juízo, alterar esse número a qualquer tempo. A 15 

votação ocorreu pelo chat de bate papo sendo registrados 21 votos favoráveis a proposta 16 

do CEPE, 2 contrários e 4 abstenções de votos. O Senhor Presidente parabenizou todos os 17 

envolvidos na elaboração do projeto inovador do curso. Sexto. Recurso interposto pelo 18 

servidor Dirceu Carneiro de Faria Salgado, contra a decisão da Pró-Reitoria de Gestão de 19 

Pessoas, em função das notas atribuídas ao servidor na segunda etapa do processo de 20 

avaliação de desempenho em estágio probatório. O Senhor Presidente fez a 21 

contextualização do recurso, que em síntese requer a revisão das notas atribuídas na 22 
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avaliação de desempenho do recorrente, referente ao período de 28/8/2021 a 27/4/2022, 1 

bem como a realização de nova avaliação; e fez menção à Nota Jurídica nº 00056/2022 2 

emitida pela Procuradoria Geral na UFLA, a qual atestou a legalidade do processo 3 

avaliativo, a ausência de vícios que possam maculá-lo e a competência deste Conselho 4 

para apreciar e decidir sobre o mérito das razões recursais. O conselheiro Valter Carvalho 5 

de Andrade Júnior corroborou com os esclarecimentos e falou do descontentamento do 6 

recorrente quanto às notas a ele atribuídas pela comissão de avaliação constituída pela 7 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, e sobre a tramitação do processo avaliativo em 8 

conformidade com a Resolução que rege a matéria. Colocado o recurso em apreciação foi 9 

oportunizado aos conselheiros decidirem sobre a participação do recorrente na reunião, 10 

uma vez que o mesmo se colocou à disposição para esclarecimentos. Ouvido os 11 

conselheiros decidiu-se que não seria necessária a participação do recorrente na reunião, 12 

visto que o processo foi corretamente instruído não sendo apresentado qualquer fato 13 

novo que justificasse a reversão da decisão de segunda instância proferida pela Pró-14 

Reitoria de Gestão de Pessoas. Após discussões foi negado o provimento ao recurso e 15 

mantida a decisão recorrida. A decisão foi objeto de votação sendo registrados 17 votos 16 

favoráveis a manutenção da decisão da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e 7 abstenções 17 

de votos.  Sétimo. Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) referente ao ano de 2023. 18 

Para a apresentação do plano, o Senhor Presidente solicitou a permissão dos conselheiros 19 

para a participação, na reunião, do servidor Márcio Donizete Rosa, integrante da Auditora-20 

Geral da UFLA. Autorizada a participação, o servidor discorreu sobre o plano elaborado 21 

em atendimento à Instrução Normativa nº 5, de 27 de agosto de 2021, da Secretaria 22 
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Federal de Controle Interno da Controladoria Geral da União (CGU), cujo objetivo é a 1 

programação das atividades de auditoria a serem realizadas no ano de 2023. Na 2 

elaboração do PAINT foram considerados o risco inerente dos macroprocessos 3 

selecionados por meio da gestão de riscos dos objetivos estratégicos e da gestão de riscos 4 

dos processos organizacionais. O servidor destacou aspectos importantes do PAINT, falou 5 

sobre a tramitação do plano junto à CGU e, após a apresentação respondeu os 6 

questionamentos. Após discussões e agradecida a participação do servidor Márcio 7 

Donizete Rosa, o PAINT 2023 foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 8 

Oitavo. Proposta de alteração do Regimento Interno do Conselho de Ensino, Pesquisa e 9 

Extensão (CEPE). A proposta foi motivada pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a qual 10 

solicitou alteração do art. 8º do referido regimento para correção das competências da 11 

Comissão de Vagas de Técnico-Administrativos. Após esclarecimentos e acatados os 12 

ajustes propostos pelo CEPE, foram aprovadas as alterações. Nono. Proposta de 13 

Regimento Interno da Pró-Reitoria de Infraestrutura e Logística. A pedido do conselheiro 14 

João Cândido de Souza, Pró-Reitor de Infraestrutura e Logística, o Regimento foi retirado 15 

da pauta para ajustes nas nomenclaturas de alguns órgãos vinculados à Pró-Reitoria. 16 

Décimo. Assuntos Gerais. O Senhor Presidente atualizou os conselheiros quanto à 17 

situação orçamentária da UFLA e sobre a revitalização dos serviços de limpeza do campus, 18 

manutenção e serviços de transporte, diminuídos em função dos cortes orçamentários. 19 

Falou ainda da expectativa de reuniões no mês de fevereiro com os novos integrantes dos 20 

Ministérios da Educação, Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Ministério 21 

do Planejamento e Orçamento e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovacã̧o, onde serão 22 



Ata da 1ª Reunião do CUNI do dia 25/1/2023 - P. 9 
 

tratados assuntos afetos à UFLA em especial à liberação de vagas para servidores técnico-1 

administrativos e o aporte de recursos para a conclusão das obras do campus de São 2 

Sebastião do Paraíso. O conselheiro Valter Carvalho de Andrade Júnior deu ciência da 3 

reunião realizada no último dia 19 de janeiro, com o Presidente da República e os Reitores 4 

das Universidades e dos Institutos Federais, onde foi demonstrado o comprometimento 5 

do Governo Federal para com a educação, a ciência e a tecnologia e principalmente com 6 

as Universidades e Institutos. O Presidente recém empossado reconheceu a situação 7 

vivenciada pelas instituições nos últimos 4 anos, a importância destas para o 8 

desenvolvimento do país e se comprometeu a apoiar e a aumentar o valor das bolsas do 9 

CNPq e da CAPES. O conselheiro Márcio Machado Ladeira também se manifestou para dar 10 

ciência do orçamento disponível na instituição para o ano de 2023, reduzido em relação 11 

ao orçamento do ano de 2022, e para relatar que a UFLA ainda está na expectativa da 12 

reposição do orçamento. O conselheiro Zacharias Dannyel de Alencar Guedes Fontes 13 

solicitou gestões da Diretoria Executiva da UFLA para que a empresa de ônibus que faz o 14 

transporte de passageiros da cidade para a UFLA mantenha seus fluxos de horários e 15 

quantitativo de viagens suficientes para atendimento à comunidade universitária uma vez 16 

que o transporte interno de estudantes não atende a demanda estudantil; e solicitou 17 

informações quanto à possibilidade de estudantes não vulneráveis virem a contribuir 18 

financeiramente com a instituição. O Senhor Presidente prestou os devidos 19 

esclarecimentos sobre a viabilidade e legalidade da contribuição discente e informou não 20 

se tratar somente de aumentar a frota de veículos para o transporte interno. Informou 21 

que são poucas as instituições que oferecem o serviço de transporte de estudantes e que 22 
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mesmo que a UFLA tivesse mais utilitários, não disporia de recursos para os custos com 1 

combustível e manutenção. Informou ainda que a contribuição discente nunca foi uma 2 

prática adotada pela UFLA e que a seu ver, não é a solução mais adequada; e que a 3 

Direção tem constantemente buscado soluções para a melhoria das condições de logística 4 

e infraestrutura para atendimento à comunidade. O conselheiro Antônio Elizeu da Rocha 5 

Neto questionou o andamento da implantação do Programa de Gestão de Desempenho 6 

na UFLA. O Senhor Presidente informou que legislação superior revogou o ato que estava 7 

subsidiando a UFLA na regulamentação do Programa e que uma comissão instituída pela 8 

UFLA está revisando a proposta. Os esclarecimentos foram complementados pelo 9 

conselheiro Francisval de Melo Carvalho, presidente da comissão. Às dez horas e trinta e 10 

três 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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