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Às dezessete horas e cinquenta minutos do dia cinco de outrubro do ano de 1 

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

Universidade Federal de Lavras, no Salão dos Conselhos, Prédio da Reitoria, 3 

sob a presidência da professora Édila Vilela de Resende Von Pinho, Reitora da 4 

UFLA em exercício, com a presença dos conselheiros, Ronei Ximenes Martins, 5 

Débora Cristina de Carvalho, Rafael Pio, Dany Flávio Tonelli, Patrícia Maria 6 

Silva, Ana Paula Piovesan Melchiori, Heloisa Rosa Carvalho, Amanda Castro 7 

Oliveira, Vitor Luis Tenorio Mati, Flávia Barbosa Silva Botelho, Alcinéia de 8 

Lemos Souza Ramos, Jaime Vilela de Resende, José Airton Rodrigues Nunes, 9 

Luciana Alves Caldeira Brant, Ana Eliza Ferreira Alvim da Silva, Juliana Moreira 10 

Magalhães e Giovanna Carla Cândida. Inicialmente a Senhora Presidente 11 

justificou a ausência dos conselheiros José Roberto Soares Scolforo, Teodorico 12 

de Castro Ramalho, João José Granate de Sá e Melo Marques, Zuy Maria 13 

Magriotis, Denis Renato de Oliveira, Daniel Carvalho de Rezende, Rossano 14 

Wagner de Lima Botelho e Matheus Olimpyo Tavares de Ávila. Na sequência, 15 

foram tratados os seguintes assuntos. Primeiro. Ata da 9ª reunião do CEPE de 16 

5/10/2016. Aprovada. Segundo. Referenda da Portaria nº 1.328, de 1/9/2016, 17 

que designa os Pró-Reitores de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, de 18 

Graduação e de Pós-graduação para, sob a presidência do primeiro, 19 

constituírem Comissão Permanente de Afastamento encarregada de analisar e 20 

emitir parecer conclusivo sobre os pedidos de afastamento para participação 21 

em programas de pós-graduação Stricto sensu ou de pós-doutorado, de que 22 

trata a Resolução CEPE 303/2016. Referendada. Terceiro. Referenda da 23 

Portaria nº 1.334, de 2/9/2016, que inclui no calendário escolar dos cursos de 24 

graduação da UFLA, aprovado por meio da Resolução CEPE nº 045/2016, uma 25 

sessão especial de colação de grau realizada no dia 8/9/2016. Referendada. 26 
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Quarto. Referenda da Portaria nº 1.416, de 19/9/2016, que aprova o Edital nº 1 

226/2016-DIPS/UFLA, que retifica os Editais nos 222, 223 e 224 – DIPS/UFLA, 2 

referente aos Processos Seletivos de Avaliação Seriada – PAS: 1ª Etapa, 2ª 3 

Etapa e 3ª Etapa. Referendada. Quinto. Reconhecimento de título de mestre 4 

em Eletrônica, Sinais e Microssistemas obtido na Ecole Nationale D’Ingenieurs 5 

Du Val de Loire/França, por André Luís de Araujo Marques Leão, no curso de 6 

mestrado em Engenharia de Sistemas e Automação da UFLA. A Senhora 7 

Presidente fez um relato sobre o processo e fez menção ao parecer emitido 8 

pela comissão constituída pela Resolução nº 062/2016 da Pró-Reitoria de Pós-9 

Graduação. A comissão não recomendou o reconhecimento do título, por 10 

considerar o rendimento acadêmico do requerente inferior ao mínimo exigido 11 

pelo Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação da UFLA e por 12 

considerar a qualidade do material escrito insuficiente em relação ao padrão 13 

exigido pela UFLA. Após discussões foi acatado o parecer exarado pela 14 

comissão de avaliação, e indeferido o reconhecimento do título de mestre 15 

obtido no exterior por André Luís de Araujo Marques Leão. Sexto. 16 

Reconhecimento de título de doutor em Plant Science/Plant Physiology obtido 17 

na Wageningen University/Holanda, por Anderson Tadeu Silva, no curso de 18 

doutorado em Fisiologia Vegetal da UFLA. Após esclarecimentos pertinentes e 19 

com amparo no parecer da comissão designada pela Resolução nº 070, de 20 

20/7/2016, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, o reconhecimento foi 21 

homologado. Sétimo. Reconhecimento de título de doutor em Fisiologia 22 

Vegetal obtido na Wageningen University/Holanda, por Maria Cecília Dias 23 

Costa, no curso de doutorado em Fisiologia Vegetal da UFLA. Da mesma 24 

forma como tratado no item anterior desta ata e com amparo no parecer da 25 

comissão designada pela Resolução nº 068, de 20/7/2016, da Pró-Reitoria de 26 



Ata da 9ª Reunião do CEPE do dia 5/10/2016 - P. 3 
 

Pós-Graduação, o reconhecimento foi homologado. Oitavo. Revogação da 1 

Resolução CEPE nº 187/2004 que estabelece as normas para revalidação de 2 

diplomas de graduação e reconhecimento para diplomas de Mestrado e 3 

Doutorado expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior; e 4 

constituição de comissão encarregada de propor nova regulamentação. A 5 

Senhora Presidente esclareceu que o pedido de revogação da Resolução 6 

supracitada foi formulado pelas Pró-Reitorias de Graduação e de Pós-7 

Graduação, haja vista a publicação da Resolução nº 3, de 22/6/2016, da 8 

Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, que 9 

estabeleceu novos procedimentos para a matéria. Colocado o assunto em 10 

discussão, foi analisada a pertinência da revogação da norma interna da UFLA 11 

ou a suspensão do recebimento de novas solicitações de 12 

reconhecimento/revalidação. Após outros esclarecimentos deliberou-se por 13 

suspender o recebimento de novos processos até a nova regulamentação ser 14 

aprovada por este Conselho. Foi deliberada ainda a constituição de comissão 15 

composta pelos servidores Márcio Machado Ladeira, Juliana Ribeiro do Carmo, 16 

Aline Marques Fernandes e Flávia Barbosa Silva Botelho, para propor nova 17 

norma em conformidade com a legislação vigente. Nono. Acordo de mútua 18 

cooperação a ser celebrado entre a Universidade Federal de Lavras e a 19 

Empresa CRI Genética Brasil. Objetivo: integração de esforços entre as 20 

partícipes para a execução de serviços técnicos profissionais especializados, 21 

consistentes no desenvolvimento de atividades para transferência de 22 

conhecimentos e tecnologia relacionados à bovinocultura leiteira, com foco no 23 

melhoramento genético de rebanho. O Acordo obteve parecer favorável deste 24 

Conselho e deve ser encaminhado à Diretoria de Contratos e Convênios para 25 

os devidos procedimentos. Décimo. Credenciamento de docentes no 26 
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Programa de Pós-Graduação em Mestrado Nacional Profissional em Ensino de 1 

Física. Em conformidade com o estabelecido na Resolução CEPE nº 178/2009, 2 

e após discussões, foi aprovado o credenciamento de Alexandre Bagdonas 3 

Henrique como docente colaborador. Décimo Primeiro. Solicitação do 4 

Departamento de Ciências da Saúde de alteração da área alocada ao 5 

Departamento por meio da Resolução CEPE nº 352/2015, de “Formação do 6 

Ser Humano/Bases Celulares e Moleculares” para “Medicina da Família/Clínica 7 

Médica”; e da área alocada por meio da Resolução CEPE nº 343/2015, de 8 

“Diagnóstico Médico/Anatomia Patológica” para “Clínica Médica ou Áreas 9 

Afins”. A Senhora Presidente fez um relato sobre a solicitação e demonstrou 10 

sua preocupação com o fato de a área ser estendida para as áreas afins, o que 11 

pode corroborar para a interposição de recursos pelos candidatos. O 12 

conselheiro Vitor Luis Tenorio Mati, lotado no Departamento de Ciências da 13 

Saúde prestou esclarecimentos quanto à solicitação e sobre os motivos 14 

elencados pelo departamento. Houve dúvidas quanto ao regime de trabalho 15 

apresentado para a área de Medicina da Família/Clínica Médica. Assim, para 16 

evitar deliberações que poderão prejudicar o Departamento em questão, 17 

decidiu-se por retirar o assunto da pauta para esclarecimentos pela Comissão 18 

de Vagas e pelo Departamento de Ciências da Saúde. O assunto deverá ser 19 

discutido na próxima reunião deste Conselho. Décimo Segundo. Currículo de 20 

referência proposto pelo Departamento de Agricultura, a ser utilizado no 21 

processo de redistribuição do docente Silvino Guimarães Moreira, da 22 

Universidade Federal de São João Del Rei para a UFLA, em conformidade com 23 

a Resolução CEPE 141/20164; e homologação de nomes para procederem à 24 

análise e pontuação do currículo de referência e o currículo do candidato, bem 25 

como, se pertinente, emitir parecer analítico referente à redistribuição, após a 26 
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defesa pública da proposta de trabalho a ser desenvolvida na UFLA. Após 1 

esclarecimentos pertinentes deliberou-se por aprovar o currículo da professora 2 

Flávia Barbosa Silva Botelho, indicado pelo Departamento de Agricultura, como 3 

referência para a análise do currículo do candidato pleiteante à redistribuição e 4 

a homologação dos nomes dos professores Renzo Garcia Von Pinho, Adriano 5 

Teodoro Bruzi e Marco Aurélio Carbone Carneiro, para procederem à análise e 6 

a pontuação do currículo de referência e do currículo do candidato, e se 7 

pertinente, emitir parecer analítico referente à redistribuição, após a defesa 8 

pública da proposta de trabalho a ser desenvolvida na UFLA. Décimo 9 

Terceiro. Redistribuição do professor Túlio da Silva Junqueira, da Universidade 10 

Federal da Grande Dourados para a UFLA. A Senhora Presidente fez menção 11 

aos pareceres emitidos pela Comissão de Vagas e pela banca, após a defesa 12 

pública da proposta de trabalho a ser desenvolvido na UFLA pelo pleiteante. A 13 

conselheira Alcinéia de Lemos Souza Ramos questionou a aprovação do 14 

processo pela Assembleia do Departamento de Ciências da Saúde, em virtude 15 

da necessidade prevista na norma interna na UFLA de que tal aprovação 16 

deverá contar com no mínimo 2/3 (dois terços) de votos favoráveis dos 17 

membros do órgão de deliberação colegiada, o que parece não ter sido 18 

atendido em Assembleia do Departamento. Após discussões, deliberou-se por 19 

devolver o processo à Comissão de Vagas para averiguação junto ao 20 

Departamento de Ciências da Saúde sobre o levantado neste Conselho. 21 

Décimo Quarto. Recurso interposto pela estudante Lídia Gerônimo da Cruz 22 

Souza, contra a decisão proferida pelo Conselho de Graduação da Pró-Reitoria 23 

de Graduação referente ao seu desligamento do Curso de Graduação em 24 

Administração Pública a distância, por ter infringido o prescrito no art. 33 da 25 

Resolução CUNI 011/2014. A Senhora Presidente informou que a recursante 26 
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solicitou participação neste Conselho para apresentação de defesa oral. 1 

Porém, após ser informada sobre esta reunião pela Secretaria deste Conselho, 2 

solicitou que o recurso fosse retirado de pauta em virtude da impossibilidade de 3 

sua participação na presente data. Colocada em discussão a solicitação da 4 

estudante, a mesma foi julgada improcedente. O recurso foi discutido e 5 

deliberou-se por negar o seu provimento, por absoluta falta de respaldo legal, 6 

mantendo-se, por conseguinte, inalterada, a decisão do Conselho de 7 

Graduação, que deliberou pelo desligamento da recorrente, por descumprir ao 8 

comando expresso no art. 33 da Resolução CEPE nº 011/2014. A deliberação 9 

foi amparada no parecer emitido pela Câmara de Ensino de Graduação deste 10 

Conselho. Décimo Quinto. Recurso interposto pela estudante Maialu Bastos 11 

Jesuino Souza, contra a decisão proferida pelo Conselho de Graduação da 12 

Pró-Reitoria de Graduação referente ao seu desligamento do Curso de 13 

Graduação em Agronomia. A Senhora Presidente fez um relato sobre o recurso 14 

e a conselheira Amanda Castro Oliveira prestou esclarecimentos pela Câmara 15 

de Ensino de Graduação deste Conselho. Após discussões, foi negado 16 

provimento ao recurso e mantida a decisão do Conselho de Graduação, que 17 

deliberou pelo desligamento da recorrente em apreço, por descumprir ao 18 

comando expresso no art. 99 da Resolução CEPE nº 042/2007. Décimo 19 

Sexto. Recurso interposto pelo estudante Raphael Alves Soares, contra a 20 

decisão proferida pelo Conselho de Graduação da Pró-Reitoria de Graduação 21 

referente ao seu desligamento do Curso de Graduação em Engenharia de 22 

Controle e Automação. A Senhora Presidente fez menção ao parecer da 23 

Câmara de Ensino de Graduação deste Conselho, a qual julgou improcedente 24 

o recurso pelo fato de o estudante ter prestado o ENEM 2016 e ingressado 25 

novamente no Curso no segundo período letivo de 2016 com uma nova 26 
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matrícula. Diante do exposto foi caracterizada a perda de objeto, deliberando-1 

se pelo encerramento sumário do processo. Décimo Sétimo. Recurso 2 

interposto pela estudante Mariane Caroline Souto Chaves, contra a decisão 3 

proferida pela Pró-Reitoria de Graduação, referente ao cancelamento de 4 

disciplinas cursadas na ABI Engenharia e contabilizadas para o Curso de 5 

Direito. A conselheira Amanda Castro Oliveira falou sobre o recurso interposto 6 

pela estudante, esclarecendo que o pleito não tem amparo no art. 34 da 7 

Resolução CEPE 042/2007, que trata do aproveitamento de disciplinas. Após 8 

discussões e por falta de amparo legal, o recurso foi indeferido e mantida a 9 

decisão proferida pela Pró-Reitoria de Graduação. Décimo Oitavo. Recurso 10 

interposto pela estudante Lívia Trindade Rodrigues, contra a decisão proferida 11 

pelo Conselho de Graduação da Pró-Reitoria de Graduação referente ao 12 

aproveitamento de créditos da disciplina GEX 191 para a disciplina GFI 125. 13 

Foi permitida a participação da estudante, conforme solicitado previamente, 14 

que contextualizou sobre o seu pedido e fez a leitura das ementas e do 15 

conteúdo programático das disciplinas. Após a sua participação, a conselheira 16 

Amanda Castro Oliveira se manifestou pela Câmara de Ensino de Graduação 17 

deste Conselho e informou que os professores da área foram consultados e 18 

alegaram não existir correlação entre as disciplinas. A conselheira Alcinéia de 19 

Lemos Souza Ramos contextualizou sobre o tema que a seu ver é meramente 20 

documental, não sendo possível estabelecer uma correlação entre as 21 

disciplinas. O conselheiro Ronei Ximenes Martins enfatizou que a disciplina 22 

GEX 191 tem ênfase na formação de professores, sendo seu conteúdo 23 

diferente da disciplina GFI 125. Foi colocado pelos conselheiros a semelhança 24 

nas ementas das disciplinas e não no conteúdo programático. O assunto foi 25 

amplamente discutido e após outras manifestações deliberou-se por acatar o 26 
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parecer da Câmara de Ensino de Graduação e negar provimento ao recurso. 1 

Décimo Nono. Autorização de afastamento integral do servidor Marlon 2 

Pimenta Fonseca, Professor Assistente A do Quadro Permanente desta 3 

Universidade, lotado no Departamento de Ciências Exatas, matrícula nº 4 

2213753, para cursar doutorado em Matemática na Universidade Federal de 5 

Minas Gerais, área de concentração em “Matemática”, no período de 6 

25/10/2016 a 25/10/2020. O afastamento foi autorizado nos termos solicitados, 7 

com amparo no parecer da Comissão Permanente de Afastamento. Vigésimo. 8 

Autorização de afastamento integral da servidora Thais Presses Mendes, 9 

Professora Assistente A do Quadro Permanente desta Universidade, lotado no 10 

Departamento de Ciências Exatas, matrícula Siape nº 2213597, para cursar 11 

doutorado em Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Itajubá, área de 12 

concentração em “Sistemas Elétricos de Potência”, no período de 25/10/2016 a 13 

25/10/2020. O afastamento foi autorizado nos termos solicitados, com amparo 14 

no parecer da Comissão Permanente de Afastamento. Vigésimo Primeiro. 15 

Convênio a ser celebrado entre a Universidade Federal de Lavras e a Empresa 16 

Landrin – Indústria e Comércio de Inseticidas Ltda., com a interveniência da 17 

Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural (FUNDECC). Objetivo: 18 

execução do projeto de pesquisa intitulado “Testes de eficácia com isca para o 19 

controle de formigas cortadeiras”. O Convênio obteve parecer favorável deste 20 

Conselho e deve ser encaminhado à Diretoria de Contratos e Convênios para 21 

os devidos procedimentos. Vigésimo Segundo. Alteração do calendário 22 

escolar dos cursos de graduação da UFLA, aprovado por meio da Resolução 23 

CEPE nº 254/2016, para inclusão de uma sessão especial de colação de grau 24 

a ser realizada no dia 20/10/2016. Aprovada. Vigésimo Terceiro. Recurso 25 

interposto pelo estudante do Programa de Pós-Graduação em 26 
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Agronomia/Fitotecnia, José Marcos Angélico de Mendonça, contra a decisão da 1 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação que indeferiu a entrega dos documentos pós-2 

defesa, fora do prazo regulamentar. O conselheiro Rafael Pio usou da palavra 3 

para esclarecer, conforme relatado no processo, que o estudante foi 4 

prejudicado por suas atividades laborais no IFSULDEMINAS/Campus 5 

Muzambinho, onde é professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.  6 

Após discussões e com amparo no parecer exarado pela Câmara de Ensino de 7 

Pós-Graduação deste Conselho, o recurso foi provido. Vigésimo Quarto. 8 

Assuntos Gerais. A Senhora Presidente deu ciência da participação do Reitor 9 

da UFLA, professor José Roberto Soares Scolforo, nesta data, de cerimônia de 10 

lançamento do projeto Instituição Amiga do Empreendedor, realizada no 11 

Palácio do Planalto, em Brasília/DF. Na cerimônia foi assinado um protocolo de 12 

intenções com a participação da UFLA, como partícipe do projeto, o qual  prevê 13 

a capacitação e orientação a futuros empreendedores e faz parte de um pacote 14 

de benefícios para os micro e pequenos negócios, com a finalidade de 15 

impulsionar o empreendedorismo no Brasil. O conselheiro Ronei Ximenes 16 

Martins deu ciência da aula magna dos cursos de Engenharia a ser proferida 17 

no dia 6 de outubro, no salão de Convenções, pelo professor e ex-ministro de 18 

Estado de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Sérgio Machado 19 

Rezende. Às dezenove horas e cinquenta minutos, nada mais havendo a ser 20 

tratado, a Senhora Presidente encerrou a presente reunião, e para constar eu, 21 

Ione Dias Bertolucci, secretária, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, 22 

será assinada por mim, pela Presidente e demais presentes na reunião de 23 

aprovação da mesma.  24 

 

    ÉDILA VILELA DE RESENDE VON PINHO                                IONE DIAS BERTOLUCCI 
              Presidente                                                                     Secretária 


