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Às quinze horas e vinte minutos do dia vinte de dezembro do ano de dois mil e 1 

dezesseis, reuniu-se o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade 2 

Federal de Lavras, no Salão dos Conselhos, Prédio da Reitoria, sob a presidência 3 

do professor José Roberto Soares Scolforo, Reitor da UFLA, com a presença dos 4 

conselheiros, Édila Vilela de Resende Von Pinho, Ronei Ximenes Martins, Débora 5 

Cristina de Carvalho, Rafael Pio, Teodorico de Castro Ramalho, João José 6 

Granate de Sá e Melo Marques, Patrícia Maria Silva, Ana Paula Piovesan 7 

Melchiori, Heloisa Rosa Carvalho, Zuy Maria Magriotis, Vitor Luis Tenorio Mati, 8 

Suely de Fátima Costa, Daniel Carvalho de Rezende, Jaime Vilela de Resende, 9 

João Paulo Rodrigues Alves Delfino Barbosa, Ana Eliza Ferreira Alvim da Silva, 10 

Juliana Moreira Magalhães, Rossano Wagner de Lima Botelho, Giovanna Carla 11 

Cândida e Matheus Olimpyo Tavares de Ávila. Inicialmente o Senhor Presidente 12 

justificou a ausência dos conselheiros Amanda Castro Oliveira, Flávia Barbosa 13 

Silva Botelho, José Airton Rodrigues Nunes e Denis Renato de Oliveira. Na 14 

sequência, foram tratados os seguintes assuntos: Primeiro. Ata da 10ª reunião do 15 

CEPE de 18/11/2016. Aprovada. Segundo. Referenda da Portaria 1.727, de 16 

25/11/2016, que aprova o projeto de pesquisa intitulado “Apoio técnico na 17 

prestação de serviço, para a customização do Sistema de Informação do Cadastro 18 

Ambiental Rural, associado ao suporte ao cadastro dos assentamentos da reforma 19 

agrária e territórios quilombolas titulados no CAR”, bem como seu respectivo plano 20 

de trabalho. Referendada. Terceiro. Referenda da Portaria 1.728, de 25/11/2016, 21 

que aprova o projeto de pesquisa intitulado “Diagnóstico inicial das áreas indicadas 22 

ao Programa Bolsa Verde ano 2017-2018, diagnóstico anual das áreas objeto do 23 

Programa Bolsa Verde ano 2016/2017/2018 e suporte técnico e serviço de 24 

manutenção corretiva e evolutiva do Projeto SisBolsa Verde”, bem como seu 25 

respectivo plano de trabalho. Referendada. Quarto. Referenda da Portaria 1.729, 26 

de 25/11/2016, que inclui no calendário escolar dos cursos de graduação da UFLA, 27 
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aprovado por meio da Resolução CEPE nº 254/2016, uma sessão especial de 1 

colação de grau realizada no dia 29/11/2016. Referendada. Quinto. Referenda da 2 

Portaria 1.749, de 30/11/2016, que aprova o projeto de pesquisa intitulado “Apoio 3 

técnico ao suporte tecnológico ao Cadastro Ambiental Rural, consistindo as 4 

atividades de elaboração do mosaico de imagens RapidEye de 2012, 2013 e 2014, 5 

mosaico de imagens LandSat 2015, mosaico de imagem 2016 Sentinel-2 e 6 

transferência de tecnologia e suporte à implantação do SICAR nas unidades da 7 

federação, incluindo treinamento ao usuário”, bem como seu respectivo plano de 8 

trabalho. Referendada. Sexto. Referenda da Portaria 1.753, de 1º/12/2016, que 9 

opina favoravelmente à contratação da Fundação de Desenvolvimento Científico e 10 

Cultural (FUNDECC), para prestar serviço de apoio técnico ao projeto de pesquisa 11 

intitulado “Planejamento,   Desenvolvimento, Implementação,  Manutenção,  12 

Documentação e  Sustentação da plataforma tecnológica do Sistema de Cadastro 13 

Ambiental Rural (SICAR)”. Referendada. Sétimo. Referenda da Portaria 1.754, de 14 

1º/12/2016, que opina favoravelmente à contratação da Fundação de 15 

Desenvolvimento Científico e Cultural (FUNDECC), para prestar serviço de apoio 16 

técnico ao projeto de pesquisa intitulado “Diagnóstico inicial das áreas indicadas 17 

ao Programa Bolsa Verde ano 2017/2018, diagnóstico anual das áreas objeto do 18 

Programa Bolsa Verde ano 2016/2017/2018 e suporte técnico e manutenção 19 

corretiva e evolutiva do projeto SisBolsa Verde”. Referendada. Oitavo. Referenda 20 

da Portaria 1.755, de 1º/12/2016, que opina favoravelmente à contratação da 21 

Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural (FUNDECC), para prestar 22 

serviço de apoio técnico ao projeto de pesquisa intitulado “Customização do 23 

Sistema de Informação do Cadastro Ambiental Rural, associado ao suporte ao 24 

cadastro dos assentamentos da reforma agrária e territórios quilombolas titulados 25 

no CAR”. Referendada. Nono. Referenda da Portaria 1.756, de 1º/12/2016, que 26 

opina favoravelmente à contratação da Fundação de Desenvolvimento Científico e 27 
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Cultural (FUNDECC), para prestar serviço de apoio técnico ao projeto de pesquisa 1 

intitulado “Suporte Tecnológico ao Cadastro Ambiental Rural, 2 

consistindo nas atividades de elaboração do mosaico de imagens RapidEye de 3 

2012, 2013 e 2014, mosaico de imagens LandSat 2015, mosaico de imagem 2016 4 

Sentinel-2; transferência de tecnologia e suporte à implantação do SICAR nas 5 

unidades da federação, incluindo treinamento ao usuário”. Referendada. Décimo. 6 

Referenda da Portaria 1.767, de 5/12/2016, que opina favoravelmente ao acordo 7 

de Consórcio Keepfish a ser celebrado entre a Comunidade Européia, Conventry 8 

University, University of Southampton, Danmarks Tekniske Universitet, Hochschule 9 

Magdeburg-Standal FH, Universidad de Concepcion, University of Melbourne, 10 

National Institute of Water and Atmospheric Research, Universidade Federal de 11 

São João Del Rei e Universidade Federal de Lavras, objetivando promover o 12 

intercâmbio de discentes, docentes e técnico-administrativos entre as instituições, 13 

promovendo a formação de pessoal e catalisando futuras pesquisas científicas em 14 

conjunto, dentro do Programa “Horizon 2020”. Referendada. Décimo Primeiro. 15 

Referenda da Portaria 1.774, de 7/12/2016, que opina favoravelmente ao acordo 16 

de cooperação técnica a ser celebrado entre a Universidade Federal de Lavras 17 

(UFLA), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), a 18 

Universidade Federal de Viçosa (UFV) e a Empresa de Pesquisa Agropecuária de 19 

Minas Gerais (EPAMIG), objetivando estabelecer as condições para integração de 20 

esforços entre as partes para a execução de atividades consistentes em gerar, 21 

avaliar, selecionar e finalizar o desenvolvimento de cultivares de feijão-comum com 22 

mérito agronômico e/ou extensão de recomendação de cultivares comerciais para 23 

o Estado de Minas Gerais, em consonância com o projeto de pesquisa intitulado 24 

“Melhoramento genético do feijoeiro-comum para superação dos desafios da 25 

cadeia produtiva”. Referendada. Décimo Segundo. Referenda da Portaria 1.779, 26 

de 8/12/2016, que inclui no calendário escolar dos cursos de graduação da UFLA, 27 
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aprovado por meio da Resolução CEPE nº 254/2016, uma sessão especial de 1 

colação de grau realizada no dia 9/12/2016. Referendada. Décimo Terceiro. 2 

Recurso interposto pela candidata Alenir Naves de Sales contra o resultado do 3 

processo seletivo para contratação de professor substituto na área “Microbiologia 4 

Humana”, objeto do Edital PRGDP nº 79/2016, após o pedido de vista concedido 5 

em 18/11/2016 à conselheira Amanda Castro Oliveira. A conselheira Édila Vilela 6 

de Resende fez um relato sobre o recurso que em síntese, questiona a titulação 7 

das candidatas aprovadas. O conselheiro Vitor Luis Tenório Mati, presidente da 8 

banca examinadora do certame, esclareceu os fatos relevantes enfatizando que o 9 

recurso não carece ser provido, haja vista que os documentos comprobatórios da 10 

titulação, são exigidos quando da efetivação do contrato, quando então a Pró-11 

Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas verificará o cumprimento das 12 

exigências do Edital, não cabendo à recursante os argumentos apresentados. 13 

Houve ampla discussão e após esclarecimentos pertinentes, deliberou-se por 14 

negar provimento ao recurso e manter a decisão de primeira instância proferida 15 

pelo Reitor da UFLA. Décimo Quarto. Redistribuição do professor Túlio da Silva 16 

Junqueira, da Universidade Federal da Grande Dourados para a UFLA. O Senhor 17 

Presidente fez um relato sobre a tramitação do processo e fez menção ao parecer 18 

do Departamento de Ciências da Saúde após questionamentos levantados por 19 

este Conselho, bem como aos pareceres emitidos pela Comissão de Vagas e pela 20 

banca, após a defesa pública da proposta de trabalho a ser desenvolvido na 21 

instituição pelo pleiteante. No referido parecer da banca foi caracterizado que a 22 

redistribuição do professor para a UFLA é de interesse público. Após outros 23 

esclarecimentos pertinentes, foi homologado o parecer favorável da Comissão de 24 

Vagas e autorizada a redistribuição do professor Túlio da Silva Junqueira, da 25 

Universidade Federal da Grande Dourados para o Departamento de Ciências da 26 

Saúde da UFLA. Décimo Quinto. Solicitação do Departamento de Engenharia, de 27 



Ata da 11ª Reunião do CEPE do dia 20/12/2016 - P. 5 
 

reabertura de concurso público para provimento de cargo de professor efetivo para 1 

a área de “Cinética, Reatores e Processos Químicos”. O Senhor Presidente 2 

informou que o concurso para a referida área já foi realizado, sem lograr êxito, haja 3 

vista a reprovação dos candidatos inscritos na prova escrita. Diante destes 4 

esclarecimentos foi aprovada a reabertura do concurso para uma vaga para a 5 

Classe A de Professor Adjunto A, regime de trabalho de dedicação exclusiva, 6 

juntamente com a lista de temas proposta e o nome do professora Zuy Maria 7 

Magriotis como responsável pelo concurso, até a constituição formal da banca 8 

examinadora. Décimo Sexto. Solicitação do Departamento de Engenharia, de 9 

reabertura de concurso público para uma vaga para a Classe A de Professor 10 

Adjunto A, área “Corrosão e Degradação de Materiais”. Da mesma forma como 11 

tratado no item anterior e pelos mesmos motivos, após esclarecimentos foi 12 

aprovada a reabertura do concurso, bem como aprovados os temas propostos e o 13 

nome do professor Rafael Farinassi Mendes, responsável pelo concurso, até a 14 

constituição formal da banca examinadora. Décimo Sétimo. Solicitação do 15 

Departamento de Engenharia, de reabertura de concurso público para uma vaga 16 

para a Classe A de Professor Adjunto A, área “Engenharia de Estruturas”. A 17 

conselheira Débora Cristina de Carvalho demonstrou dúvidas quanto à solicitação 18 

e solicitou vistas do pedido, o que foi concedido nos termos do art. 18 do 19 

Regimento Geral da UFLA. Décimo Oitavo. Edital nº 229/2016 – DIPS/UFLA que 20 

retifica o Edital nº 224/2016 – DIPS/UFLA, referente a terceira etapa do PAS. Após 21 

esclarecimentos prestados pelo conselheiro Ronei Ximenes Martins, o Edital nº 22 

229/2016 – DIPS/UFLA foi aprovado. Décimo Nono. Edital nº 230/2016 – 23 

DIPS/UFLA que retifica o Edital nº 227/2016 – DIPS/UFLA, referente à oferta de 24 

vagas nos cursos de graduação nas formas de ingresso por mudança interna, 25 

mudança externa e obtenção de novo título. A pedido da Diretora de Processos 26 

Seletivos, servidora Maria Eugênia Alvarenga Oliveira, o Edital nº 230/2016 – 27 
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DIPS/UFLA foi retirado de pauta. Vigésimo. Credenciamento de docente no 1 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola. Retirado de pauta a pedido 2 

do conselheiro Rafael Pio. Vigésimo Primeiro. Redistribuição do professor Silvino 3 

Guimarães Moreira, da Universidade Federal de São João Del Rei para a UFLA. O 4 

Senhor Presidente fez um relato sobre o processo e fez menção aos pareceres 5 

emitidos pela Comissão de Vagas e pela banca, após a defesa pública da proposta 6 

de trabalho a ser desenvolvido na instituição pelo pleiteante. Após outros 7 

esclarecimentos e com amparo nos pareceres constantes no processo, foi 8 

homologado o parecer favorável da Comissão de Vagas e autorizada a 9 

redistribuição do professor Silvino Guimarães Moreira, da Universidade Federal de 10 

São João Del Rei para o Departamento de Agricultura da UFLA. Vigésimo 11 

Segundo. Continuidade dos calendários escolares dos cursos de graduação e dos 12 

programas de pós-graduação da UFLA, suspensos pela Resolução CEPE nº 346 13 

DE 18/11/2016. O Senhor Presidente iniciou a sua fala informando sobre as 14 

negociações entre a Direção Executiva da UFLA e os docentes. Esclareceu que, 15 

conforme acordado, os docentes que aderiram ao movimento de greve farão a 16 

reposição das atividades ora interrompidas, no período de 16 a 21 de janeiro de 17 

2017. Para os docentes que não aderiram, as atividades se iniciarão em 23 de 18 

janeiro. Falou que no ano de 2017 serão ministradas aulas de dois períodos 19 

letivos, mais uma expressiva fração das não ministradas no período 2016/2, para a 20 

reposição total do calendário escolar em função da última greve. Para o 21 

cumprimento desta meta, serão reduzidos os períodos de recessos escolares, bem 22 

como os de férias acadêmicas. O conselheiro Ronei Ximenes Martins, Pró-Reitor 23 

de Graduação, esclareceu todos os pontos do novo calendário proposto para a 24 

continuidade daquele suspenso em 18 de novembro. Destacou e enfatizou o 25 

período de reposição e o término do período letivo. Falou que a Pró-Reitoria de 26 

Graduação fará uma nota explicativa, instruindo docentes e discentes para o fiel 27 
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cumprimento do calendário proposto. Enfatizou ainda a necessidade de o 1 

professor fazer o registro das atividades por ele repostas e sobre a 2 

responsabilidade de cada docente nesta reposição. Deu ciência também dos 3 

cursos ofertados a distância, que não tiveram suas atividades suspensas e que por 4 

este motivo terão sua colação de grau separada da colação dos cursos 5 

presenciais, a fim de não prejudicar os estudantes. O conselheiro Rossano 6 

Wagner de Lima Botelho comentou que o calendário foi suspenso diante da 7 

realidade daquele momento e questionou o envolvimento de discentes e 8 

servidores técnico-administrativos na continuidade do mesmo. O conselheiro Ronei 9 

Ximenes Martins informou que todos os segmentos foram ouvidos e consultados. 10 

O Senhor Presidente realçou que os segmentos docente, discente e técnico-11 

administrativo decidiram pelo movimento de greve, mas que a adesão é um direito 12 

de cada um; aqueles que aderiram devem assumir suas responsabilidades no 13 

retorno às atividades, respeitando o que foi acordado com os comandos de greve. 14 

O Senhor Presidente falou a respeito dos feriados administrativos, facultados à 15 

decisão da Direção Executiva da UFLA que ocorrerão na quinta-feira santa e no 16 

aniversário da cidade. Com relação à continuidade do calendário escolar dos 17 

programas de pós-graduação, o conselheiro Rafael Pio, Pró-Reitor de Pós-18 

Graduação esclareceu que o mesmo acompanha o calendário dos cursos de 19 

graduação. Após discussões os dois calendários foram aprovados. Vigésimo 20 

Terceiro. Assuntos Gerais. O conselheiro Rossano enalteceu o acordo firmado 21 

com os docentes em prol da continuidade dos calendários e enfatizou a 22 

necessidade de uma negociação satisfatória para com os servidores técnicos, para 23 

que haja um sentimento de proporcionalidade entre as categorias. O Senhor 24 

Presidente falou das conquistas referentes ao orçamento da instituição, das 25 

emendas de bancadas negociadas com os parlamentares e informou que as 26 

negociações com o Governo Federal continuam. Negociações de orçamentos 27 
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estão sendo realizadas também com a Fundação de Amparo à Pesquisa do 1 

Estado de Minas Gerais (Fapemig). O Senhor Presidente agradeceu os 2 

conselheiros pela colaboração, construtividade e comprometimento com as causas 3 

afetas à instituição. Realçou a importância da diversidade de pensamentos e falou 4 

da instabilidade e de sua preocupação com o ano de 2017. Terminando sua fala, 5 

desejou a todos um feliz Natal e um ano novo de realizações. Às dezessete horas 6 

e vinte minutos, nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou a 7 

presente reunião, e para constar eu, Ione Dias Bertolucci, secretária, lavrei a 8 

presente ata que, após ser aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e 9 

demais presentes na reunião de aprovação da mesma.  10 

 

 

 

    JOSÉ ROBERTO SOARES SCOLFORO                                IONE DIAS BERTOLUCCI 
              Presidente                                                                     Secretária 


