
Informativo da 6ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO 

 

Data: 25/4/2013 

Início: 17h55 

Presidência: José Roberto Soares Scolforo 

 

CONSELHEIROS PRESENTES: Édila Vilela de Resende Von Pinho, Marco Antônio 

Villarta Neder, Valéria da Glória Pereira Brito, Alcides Moino Júnior, José Maria de 

Lima, Nilson Salvador, Madeleine Piana Miranda de Queiróz, Ana Paula Piovesan 

Melchiori, Maria Cristina Angélico Mendonça, Jonas Leal Neto, Luis Antônio Coimbra 

Borges, Luiz Marcelo Antonialli, Maria Laene Moreira de Carvalho, Fatima Maria de 

Souza Moreira, Arilton Ribeiro Ferreira, Thiza Falqueto Altoé, Ibere Marti Moreira da 

Silva, Maria Helena de Castro, Maria de Fátima Ribeiro e Andrea Aparecida Ribeiro 

Corrêa. 

 

1. Ata da 5ª reunião do CEPE de 3/4/2013. Aprovada 

2. Referenda da Portaria nº 251, de 4/4/2013, que opina favoravelmente à criação 

do Curso de Pós-Graduação Lato sensu em “Uso Educacional da Internet”, a ser 

ofertado via Universidade Aberta do Brasil. Referendada. 

3. Referenda da Portaria nº 254, de 4/4/2013, que opina favoravelmente à criação 

do Curso de Pós-Graduação Lato sensu em “Produção de Material Didático 

Usando Linux Educacional”, a ser ofertado via Universidade Aberta do Brasil. 

Referendada 

4. Referenda da Portaria nº 262, de 8/4/2013, que opina favoravelmente à 

assinatura do Acordo de Cooperação Internacional, a ser celebrado entre a 

Universidade Federal de Lavras - UFLA e o Departamento de Indústrias Primárias 

do Estado de New South Wales/Austrália – NSW DPI.  Referendada 

5. Referenda da Portaria nº 276, de 11/4/2013, que aprova o aproveitamento do 

processo seletivo realizado para contratação de professor temporário, na área de 

“Língua Latina”, regido por meio do Edital PRGDP nº 13/2012, para contratação 

de professor substituto. Referendada 

6. Referenda da Portaria nº 297, de 18/4/2013, que defere a solicitação de colação 

de grau em sessão especial, a ser realizada no dia 19/4/2013, do estudante do 

Curso de Agronomia Allan Teixeira Pasqualotto. Referendada 

7. Calendário escolar do Curso de Graduação em Pedagogia, modalidade a 



distância, referente ao módulo III da turma 1, para o segundo semestre de 2013. 

Aprovado 

8. Calendário escolar dos Programas de Pós-Graduação Stricto sensu referente ao 

primeiro período letivo de 2013. Aprovado  

9. Edital nº 165 – DIPS/UFLA, referente ao ingresso no Curso de Graduação em 

Pedagogia, modalidade a distância, para o ano de 2013. Aprovado 

10. Acordo de Cooperação Técnica a ser celebrado entre a UFLA e o Estado de 

Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior. Parecer favorável 

11. Homologação de banca examinadora encarregada de proceder à avaliação do 

processo de redistribuição da docente Rosa Maria Cabral da Universidade 

Federal Rural da Amazônia para o Departamento de Medicina Veterinária da 

UFLA. Foram homologados os nomes dos professores Gabriela Rodrigues 

Sampaio, Leonardo Augusto Lopes Muzzi e Carlos Eduardo do Prado Saad, 

como membros titulares e Fernando Arévalo Batista e Flávia Maria de 

Oliveira Borges Saad, como membros suplentes 

12. Proposta de alteração dos artigos 15 e 34 da Resolução CEPE nº 042, de 

21/3/2007. Aprovada 

13. Reconhecimento de título de mestre em Administração, obtido na Universidade de 

Coimbra, em Portugal, no curso de mestrado em Gestão, de Pedro José 

Fernandes Garcia. Homologado 

14. Reconhecimento de título de doutora em Entomologia, obtido na Universidade de 

Kuopio, na Finlândia, no curso de doutorado em Ciências Ambientais, de Delia 

Milagros Pinto Zevallos. Homologado 

15. Reconhecimento de título de mestre em Engenharia de Sistemas, obtido na École 

Nationale D’Ingénieurs du Val de Loire, na França, no curso de mestrado em 

Ciências Tecnologias, de Felipe Oliveira e Silva. Homologado 

16. Recurso interposto pelo estudante Diego Rôla Ribeiro, do curso de Zootecnia, 

contra decisão da Pró-Reitoria de Graduação de indeferimento de sua matrícula 

para o segundo período letivo de 2012. Indeferido 

17. Recurso interposto pela estudante Karen Aparecida Faria Silva, do Curso de 

Ciências Biológicas, referente ao indeferimento de sua matrícula para o segundo 

período letivo de 2012. Indeferido 

18. Recurso interposto pela estudante Bárbara Lemes Outeiro Araújo, do Curso de 

Química, referente ao indeferimento de sua matrícula para o segundo período 



letivo de 2012. Indeferido 

19. Recurso interposto pelo estudante Marcos Túlio Lima, do curso de Zootecnia, 

referente a matrícula fora do prazo, bem como quebra de pré-requisito e aumento 

de crédito para cursar a disciplina GZO-104. Indeferido 

20. Parecer da Comissão de Vagas do CEPE referente à redistribuição da professora 

Fernanda Gomes e Souza Borges da Universidade Federal de Goiás para a 

Universidade Federal de Lavras. Homologado 

21. Parecer da Comissão de Vagas do CEPE referente à redistribuição do professor 

Denis Renato de Oliveira da Universidade Federal de Ouro Preto para a 

Universidade Federal de Lavras. Homologado 

22. Assuntos Gerais. a) O conselheiro Jonas Leal Neto sugeriu a eliminação do envio, 

aos conselheiros, da pauta impressa das reuniões deste Conselho; b) A 

conselheira Maria de Fátima Ribeiro deu ciência e convidou a todos para 

participarem, no dia 26 de abril, da mostra de filmes de animação Tina Xavier, 

com o lançamento de filmes infantis sobre as temáticas de gêneros e sexualidade. 

A mostra será realizada pela equipe do Mestrado Profissional em Educação, no 

anfiteatro do Núcleo de Educação Continuada do CEAD; c) A conselheira Andrea 

Aparecida Ribeiro Corrêa deu ciência da realização nos dias 13 e 14 de maio, no 

Anfiteatro da Unilavras, de reunião preparatória para o VII Encontro Regional – 

Políticas Públicas e Corresponsabilidade Social, promovido pelo CREA-MG; d) O 

conselheiro Luiz Marcelo Antonialli comentou sobre os critérios adotados nas 

normas que regulamentam as bolsas institucionais. O Senhor Presidente 

esclareceu que os discentes poderão concorrer às diferentes modalidades de 

bolsas e que as normas estão sob apreciação da Procuradoria Federal, devendo 

ser submetida aos conselhos superiores em breve. O conselheiro se manifestou 

também quanto a necessidade de implantação de um sistema integrado evitando-

se o retrabalho, por parte dos usuários na alimentação de vários sistemas a 

exemplo do Repositório Institucional, Plataforma Lattes e RAD; e) A conselheira 

Ana Paula Piovesan Melchiori falou da recepção de calouros, convidando a todos 

para participar e parabenizou a instituição pela implantação do Repositório 

Institucional. Aproveitou a oportunidade para solicitar que sejam disponibilizados 

no repositório os Trabalhos de Conclusão de Curso; f) O conselheiro Nilson 

Salvador agradeceu o apoio recebido por ocasião da realização da VITAGRO; g) 

O conselheiro Marco Antônio Villarta falou da necessidade de integração entre os 

sistemas disponíveis objetivando facilitar os processos de avaliação dos cursos 



de graduação da UFLA; h) A conselheira Maria Helena de Castro solicitou 

esclarecimentos quanto às modalidades de bolsas institucionais a serem 

regulamentadas, visto que as modalidades previstas não contemplam bolsistas 

para atendimento à Biblioteca Universitária. O Senhor Presidente esclareceu 

sobre a importância da inserção acadêmica do estudante e informou que as 

normas poderão ser adequadas para atender às necessidades da Biblioteca. A 

conselheira Maria Helena de Castro falou ainda a respeito do funcionamento do 

repositório institucional e da carência de servidores na Biblioteca. O Senhor 

Presidente informou que será realizado concurso público para atender a demanda 

de servidores técnico-administrativos na instituição; i) O conselheiro José Maria 

de Lima se manifestou também quanto ao retrabalho na alimentação de vários 

sistemas e informou que a Pró-Reitoria de Pesquisa utilizará o Sistema Integrado 

de Gestão usado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte; j) O Senhor 

Presidente, com muito pesar, comentou a respeito do incidente ocorrido no 

campus da UFLA que culminou com a morte do estudante do Curso de Educação 

Física, Kleber Henrique Lino. Falou sobre o apoio prestado à família do estudante 

e ainda do falecimento do vigilante do quadro da UFLA, Geraldo Alves Torres, 

ocorrida no mesmo dia. Relatou sobre o curso ministrado, por psicólogos, aos 

vigilantes da UFLA cujo objetivo, entre outros, foi o treinamento dos vigilantes 

quanto às técnicas de abordagens. O Senhor Presidente ainda na sua fala, fez 

um breve relato sobre a proposta do MEC de alteração da Lei nº 12772/2012, em 

atendimento à reivindicação de diversos órgãos. Informou que a UFLA realizará, 

em breve, concursos para o provimento de cargos do magistério superior, em 

conformidade com as normas aprovadas pelos Conselhos Superiores e que 

adequações necessárias serão realizadas após a aprovação da nova lei. Informou 

que a direção executiva da instituição estará nomeando nos próximos dias os 

candidatos aprovados no último concurso público realizado na universidade para 

a categoria de servidores técnico-administrativos, com vistas à reposição dos 

servidores que se aposentaram. Deu ciência também aos conselheiros, da 

solicitação de reajuste das bolsas de iniciação científica do BIC Júnior, junto à 

Fapemig e falou do trabalho realizado com a comunidade lavrense no sentido de 

dar conhecimento das ações da UFLA que refletirão nos setores de prestação de 

serviços do município, a exemplo do lançamento das obras do Parque 

Tecnológico de Lavras, Centro de Eventos e Centro de Cultura. Finalizando o 

Senhor Presidente falou das comemorações do aniversário da UFLA, quando 



será realizado o Simpósio Internacional de Biodiversidade e comemorado os 50 

anos da federalização da ESAL/UFLA 

 

Término: 21h15 

 


