
Informativo da 5ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO 
 

Data: 10/6/2014 
Início: 17h50 

Presidência: Édila Vilela de Resende Von Pinho 
 

CONSELHEIROS PRESENTES: Soraya Alvarenga Botelho, Valéria da Glória Pereira 

Brito, Tadayuki Yanagi Júnior, José Maria de Lima, José Roberto Pereira, Carlos José 

Pimenta, João Almir Oliveira, Ana Paula Piovesan Melchiori, Tales Heimfarth, Jonas 

Leal Neto, Luis Antônio Coimbra Borges, Luiz Marcelo Antonialli, Maria Laene Moreira 

de Carvalho, João Antônio Costa do Nascimento, Nivaldo Oliveira, Maria de Fátima 

Ribeiro, Andrea Aparecida Ribeiro Corrêa. 
 

1. Ata da 4ª reunião do CEPE de 14/5/2014. Aprovada 

2. Referenda da Portaria nº 496, de 16/5/2014, que designa os professores Denilson 

Alves Pereira (DCC) - presidente, Antonio Maria Pereira de Resende (DCC) – 

vice-presidente, Ahmed Ali Abdalla Esmin (DCC), Leonardo Andrade Ribeiro 

(UFG) e Thierson Couto Rosa (UFG) como membros titulares e Ricardo Terra 

Nunes Bueno Villela (DCC), Antônio Chalfun Júnior (DBI) e Rodrigo Duarte 

Seabra (UNIFEI) como membros suplentes, para constituírem a banca 

examinadora do concurso público do Departamento de Ciência da Computação, 

área “Banco de Dados”. Referendada 

3. Referenda da Portaria nº 539, de 28/5/2014, que inclui no calendário escolar dos 

cursos de graduação da UFLA, uma sessão especial de colação de grau realizada 

no dia 28/5/2014. Aprovada 

4. Referenda da Portaria nº 560, de 3/6/2014, que opina favoravelmente à proposta 

de criação do Mestrado Profissional em “Educação a Distância”. Referendada 

5. Referenda da Portaria nº 568, de 6/6/2014, que substitui o professor Frederico 

José Vieira Passos (UFV) pela professora Olga Lúcia Mondragón Bernal (DCA) 

na banca examinadora do concurso público do Departamento de Ciência dos 

Alimentos, área “Tratamento Térmico, Novas Tecnologias, Reologia e 

Propriedades Termofísicas de Alimentos”, designada por meio da Resolução 

CEPE nº 153/2014. Referendada 

6. Procedimentos para redistribuição de pessoal docente, de que trata a Resolução 

CEPE nº 086/2012. Aprovado 

7. Projetos pedagógicos dos Cursos de Graduação em Engenharia Civil, Engenharia 



Mecânica, Engenharia de Materiais, Engenharia Química, Engenharia de 

Computação e Engenharia Física. Aprovados 

8. Escolha de representantes da comunidade lavrense, para integrar o CEPE, como 

membros titulares, conforme o disposto no inciso VIII, do art. 1º de seu Regimento 

Interno. Foram escolhidas as senhoras Andrea Aparecida Ribeiro Corrêa e 
Juliane Pettersen Peron 

9. Composição da Câmara de Ensino de Pós-Graduação deste Conselho. Foram 
designados os conselheiros José Roberto Pereira, Marluce Rodrigues 
Pereira e Amanda Castro Oliveira (suplente) para integrarem a referida 
Câmara e reconduzido o conselheiro José Maria de Lima na presidência 

10. Protocolo de Intenções a ser celebrado entre a UFLA e a Universidade de 

Dundee/Escócia. Objetivo: cooperação em discussões para identificar áreas nas 

quais servidores e estudantes de ambas as instituições possam trabalhar juntos 

para promover a excelência internacional em pesquisa e ensino na educação 

superior. Parecer favorável  
11. Acordo de Cooperação a ser celebrado entre a UFLA e o Banco Santander S/A. 

Objetivo: aprimorar o ensino das IFES, propiciando aos alunos da UFLA, por 

intermédio de intercâmbio, a possibilidade de estabelecerem e desenvolverem 

relações com instituições de ensino superior localizadas em países ibero-

americanos, consubstanciado nos termos do Programa de Bolsas Ibero-

Americanas para Estudantes de Graduação Santander Universidades 2014. 

Parecer favorável 
12. Contrato de Prestação de Serviços a ser celebrado entre a UFLA e a Fibria 

Celulose S/A. Objetivo: execução dos trabalhos relacionados ao Projeto de 

Pesquisa intitulado “Transformação genética de um clone de eucalipto via sistema 

Agrobacterium tumefaciens”. Parecer favorável 
13. Acordo de Cooperação técnica, científica e financeira a ser celebrado entre a 

UFLA e a Empresa Souza Cruz S/A. Objetivo: execução do Projeto de Pesquisa 

intitulado “Consultoria Técnica nas Áreas de Melhoramento de Plantas e 

Tecnologia de Sementes”. Parecer favorável 
14. Reconhecimento de título de mestre em Proteção Integrada, obtido na 

Universidade Técnica de Lisboa/Portugal, por Boaventura Alves Ribeiro, no curso 

de mestrado em Agronomia/Fitopatologia da UFLA. Indeferido 

15. Reconhecimento de título de mestre em Gestão Pública, obtido na Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Portugal, por Francisca Uninha de Morais 



Gomes, no curso de mestrado em Administração da UFLA. Indeferido 

16. Reconhecimento de título de doutora em Filosofia obtido na University of 

Edimburgh/Escócia, por Débora Carneiro Zuin, no curso de doutorado em 

Administração da UFLA. Homologado 

17. Credenciamento de docente no Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Agrícola. Foi aprovado o credenciamento de Marcelo de Carvalho Alves 
como docente permanente 

18. Credenciamento de docente no Programa de Pós-Graduação em 

Agronomia/Fitotecnia. Foram aprovados os credenciamentos de Flávia 
Barbosa Silva Botelho como docente colaboradora e de Leila Aparecida 
Salles Pio como docente permanente 

19. Credenciamento de docentes no Programa de Pós-Graduação em Administração 

Pública. Foram aprovados os credenciamentos de Daniela Meirelles 
Andrade, Eloísa Helena de Souza Cabral e José de Arimatéia Dias Valadão 
como docentes permanentes e André Pimenta Freire, Gustavo Costa de 
Souza e Júlia Moretto Amâncio como docentes colaboradores 

20. Credenciamento de docente no Programa de Pós-Graduação em Agroquímica. 

Foi aprovado o credenciamento de Silvana Marcussi como docente 
colaboradora 

21. Autorização de afastamento integral do servidor João Domingos Scalon, 

Professor Associado do Quadro Permanente desta Universidade, lotado no 

Departamento de Ciências Exatas, matrícula nº 136444, para cursar pós-

doutorado na University of Sheffield/UK, curso de Estatística, área de 

concentração em “Estatística Espacial”, no período de 1º/9/2014 a 28/2/2015, com 

ônus do CNPq. Aprovada 

22. Autorização de afastamento integral do servidor Eric Fernandes de Mello Araújo, 

Professor Assistente do Quadro Permanente desta Universidade, lotado no 

Departamento de Ciência da Computação, matrícula nº 1629414, para cursar 

doutorado na Vrije Universiteit Amsterdam/Holanda, área de concentração em 

“Agentes Inteligentes/Inteligência Artificial”, no período de 1º/9/2014 a 31/8/2015, 

com ônus da CAPES. Aprovada 

23. Autorização de afastamento integral do servidor Pedro Ivo Ribeiro Diniz, Professor 

Assistente do Quadro Permanente desta Universidade, lotado no Departamento 

de Direito, matrícula nº 1594873, para cursar doutorado na Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais/Belo Horizonte/MG, curso de Direito, área 



de concentração em “Direito Público”, no período de 1º/8/2014 a 31/12/2014. 

Aprovada 

24. Autorização de afastamento integral do servidor Antonio Marcos Ferreira da Silva, 

Professor Assistente do Quadro Permanente desta Universidade, lotado no 

Departamento de Ciências Exatas, matrícula nº 1771750, para cursar doutorado 

na Universidade Federal de Minas Gerais/Belo Horizonte/MG, curso de 

Matemática, área de concentração em “Ciências Exatas e da Terra”, no período 

de 18/8/2014 a 18/2/2015. Aprovada 

25. Distribuição de vaga de cargo isolado de professor titular-livre do magistério 

superior. Aprovada a destinação da vaga para o Departamento de Ciência do 
Solo em reconhecimento ao conceito “sete” obtido pelo Programa de Pós-
Graduação em Ciência do Solo na CAPES 

26. Solicitação formulada pelo Diretório Central dos Estudantes, de revisão da 

Resolução CEPE nº 020/2013 que estabelece as regras para a homologação das 

candidaturas dos estudantes de graduação da UFLA, no Programa Ciência sem 

Fronteiras. Alterado o art. 3º da Resolução CEPE nº 020/2013 

27. Proposta de Resolução que dispõe sobre normas, critérios e procedimentos para 

o afastamento de servidores docentes pertencentes ao Quadro Permanente da 

UFLA para participação em programas de pós-graduação stricto sensu e de pós-

doutorado. Retirado de pauta 

28. Proposta de Resolução que dispõe sobre normas, critérios e procedimentos para 

o afastamento de servidores técnico-administrativos pertencentes ao Quadro 

Permanente da UFLA para participação em programas de pós-graduação stricto 

sensu e de pós-doutorado. Retirado de pauta 

29. Calendário escolar do curso de graduação em Letras Português, modalidade a 

distância, referente ao segundo período de 2014. Aprovado 

30. Calendário escolar do curso de graduação em Pedagogia, modalidade a 

distância, referente ao segundo período de 2014. Aprovado 

31. Calendário escolar do curso de graduação em Filosofia, modalidade a distância, 

referente ao segundo período de 2014. Aprovado 

32. Calendário escolar do curso de graduação em Letras Inglês, modalidade a 

distância, referente ao segundo período de 2014. Aprovado 

33. Escolha de representantes da comunidade lavrense, para compor o CEPE, como 

membros suplentes, conforme disposto no inciso VIII, do art. 1º do Regimento 

Interno do CEPE. Foram escolhidos os senhores Écio de Carvalho Resende e 



Luiz Antônio de Rezende 

34. Eleição de um representante do CEPE para compor o Conselho Universitário, 

conforme disposto no inciso XVII, do art. 6º do Regimento Interno do CEPE. Foi  
aprovado o nome da conselheira Ana Paula Piovesan Melchiori 

35. Solicitação do Departamento de Ciências Exatas, de aproveitamento dos 

candidatos aprovados em 2º lugar nos concursos públicos regidos por meio do 

Edital PRGDP nº 27/2014 para as áreas de “Física da Matéria Condensada” e 

“Física Computacional com ênfase em Materiais”. Aprovada 

36. Assuntos Gerais: a) A conselheira Maria de Fátima Ribeiro agradeceu pela sua 

participação neste Conselho e pelo apoio recebido durante seu mandato, como 

representante da comunidade lavrense. A Senhora Presidente agradeceu a 

participação e contribuição, neste Conselho de Ensino, da conselheira; b) O 

conselheiro João Almir Oliveira deu ciência aos conselheiros do envolvimento da 

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários, do Diretório Central dos 

Estudantes, do Auto Posto Lavras Shell, da Polícia Militar de Lavras e de 

representantes da comissão de formatura na realização da tradicional festa dos 

100 dias organizada pelos formandos do semestre em curso, no sentido de se 

evitar incidentes c) O conselheiro Jonas Leal Neto falou a respeito das normas 

que regem os concursos públicos para provimento de cargos de professor efetivo 

da UFLA e sugeriu que sejam feitas alterações com o objetivo de melhorar as 

questões referentes à pontuação dos currículos. A Senhora Presidente informou 

que o Reitor já constituiu uma comissão encarregada de rever as normas. O 

conselheiro aproveitou a oportunidade para se despedir dos conselheiros e 

agradecer pela sua participação no Conselho, visto o término de seu mandato; d) 
O conselheiro Luiz Marcelo Antonialli deu ciência do término da ação ordinária 

impetrada pela UFLA contra o Senhor Erlei Moreira, visando a obtenção de 

provimento que condene o réu à reparação de danos morais experimentados em 

decorrência de manifestações de protestos por ele vinculadas, em razão de sua 

reprovação em processo seletivo para acesso ao mestrado do programa de pós-

graduação em Administração da UFLA. A ação culminou na condenação do réu a 

abster-se de continuar praticando condutas lesivas à reputação da UFLA sob 

pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento desta 

decisão; a reparar os danos morais à honra da UFLA com o pagamento de 

indenização de R$3.000,00 (três mil reais) à instituição; e a retratar-se nos meios 

midiáticos utilizados pelo réu (página de autoria do réu, site do jornal de Lavras, 



redes sociais Twitter e Facebook). O conselheiro solicitou gestões da Reitoria 

para que as determinações judiciais sejam cumpridas; e) O conselheiro Tales 

Haimfarth também despediu-se dos conselheiros e agradeceu pela sua 

participação; f) A Senhora Presidente agradeceu a participação dos conselheiros 

Jonas Leal Neto e  Tales Haimfarth, estendendo os agradecimentos aos 

conselheiros Helena Maria Ferreira, Madeleine Piana Miranda de Queiróz e Luis 

Antonio Coimbra Borges. Aproveitou para dar as boas vindas ao conselheiro 

Vinícius do Couto Carvalho, representante dos estudantes dos programas de pós-

graduação. 

 
Término: 19h10 
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