
Informativo da 2ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO 

 

Data: 24/3/2015 

Início: 17h50 

Presidência: José Roberto Soares Scolforo 

 

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

Villarta Neder, Alcides Moino Júnior, José Maria de Lima, José Roberto Pereira, 

Patrícia Maria Silva, João Almir Oliveira, Ana Paula Piovesan Melchiori, Maria Cristina 

Angélico Mendonça, Marluce Rodrigues Pereira, Heloisa Rosa Carvalho, Luiz Marcelo 

Antonialli, João Cândido de Souza, Maria Laene Moreira de Carvalho, Marcos Vinícius 

Cotta Ferreira, Felippe Ramos do Nascimento, Madson Alan Rocha de Souza, Nivaldo 

Calixto Ribeiro e Rossano Wagner de Lima Botelho. 

 

1. Ata da 1ª reunião do CEPE de 27/2/2015. Aprovada 

2. Referenda da Portaria nº 241, de 2/3/2015, que altera o calendário escolar dos 

cursos de graduação da UFLA, do primeiro período de 2015, referente as datas 

da abertura oficial da recepção de calouros e da recepção de estudantes 

estrangeiros. Referendada 

3. Referenda da Portaria nº 242, de 2/3/2015 que estende os efeitos da Resolução 

CEPE 246/2014, para o primeiro semestre de 2015, autorizando o Departamento 

de Ciências Exatas a solicitar à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, docência 

voluntária para atendimento às demandas da área de Matemática. Referendada 

4. Referenda da Portaria nº 243, de 2/3/2015 que homologa os nomes dos 

professores Luciano José Pereira (presidente), Joziana Muniz de Paiva Barçante 

e Teodorico de Castro Ramalho, para avaliarem a defesa publica da proposta de 

trabalho a ser desenvolvido na UFLA pelo candidato Chrystian Araújo Pereira, 

pleiteante à redistribuição da Universidade Federal do Triângulo Mineiro para a 

UFLA. Referendada 

5. Referenda da Portaria nº 244, de 2/3/2015 que autoriza a abertura de concurso 

público para uma vaga na Classe A de Professor Adjunto A, regime de trabalho 

de dedicação exclusiva, do Departamento de Engenharia, área “Engenharia 

Ambiental e Sanitária/Saneamento Ambiental”. Referendada 

6. Referenda da Portaria nº 264, de 5/3/2015 que substitui o professor Mário César 

Guerreiro (DQI) pelo professor Pérson Pereira Neves (UNIFAL-MG) na banca 

examinadora do concurso público do Departamento de Física, área “Física 



Teórica com ênfase em Matéria Condensada ou Mecânica Estatística ou 

Partículas e Campos”, designada por meio da Resolução CEPE nº 061/2015. 

Referendada 

7. Referenda da Portaria nº 310, de 18/3/2015 que aprova o projeto intitulado 

“Semeando Mais Cultura no Campo das Vertentes” a ser submetido ao Edital 

Mais Cultura nas Universidades – MEC/MinC. Referendada com uma abstenção 

de voto 

8. Referenda da Portaria nº 311, de 18/3/2015 que altera o calendário escolar dos 

cursos de graduação da UFLA do primeiro período de 2015, referente as datas de 

publicação do edital e período de inscrição para a mudança interna de curso para 

o 2º período letivo de 2015. Referendada 

9. Credenciamento de docentes permanentes e colaboradores no Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Florestal. Foram aprovados o credenciamento de 

Anderson Cleiton José, Antonio Donizette de Oliveira, Dulcinéia de 

Carvalho, Eduardo van den Berg, José Aldo Alves Pereira, José Luiz Pereira 

de Rezende, José Márcio de Mello, José Márcio Rocha Faria, José Roberto 

Soares Scolforo, Lucas Rezende Gomide, Luís Antônio Coimbra Borges, 

Luis Marcelo Tavares de Carvalho, Marco Aurélio Leite Fontes, Nelson 

Venturin, Renato Luis Grisi Macedo e Rubens Manoel dos Santos como 

docentes permanentes e Ana Carolina Maioli Campos Barbosa, Antônio 

Cláudio Davide, Natalino Calegário, Soraya Alvarenga Botelho e Warley 

Augusto Caldas Carvalho como docentes colaboradores 

10. Autorização de afastamento integral da servidora Luciana Azevedo Rodrigues, 

Professora Adjunto do Quadro Permanente desta Universidade, lotada no 

Departamento de Educação, matrícula nº 1314717, para cursar pós-doutorado na 

Universidade de Leipzig/Alemanha, área de concentração em “Filosofia da 

Educação”, no período de 3/8/2015 a 2/8/2016. Aprovada 

11. Autorização de afastamento integral da servidora Iraides Ferreira Furusho Garcia, 

Professora Associado do Quadro Permanente desta Universidade, lotada no 

Departamento de Zootecnia, matrícula nº 990048, para cursar pós-doutorado na 

Clemson University/USA, área de concentração em “Ciência Animal”, no período 

de 26/6/2015 a 25/6/2016, com ônus do CNPq. Aprovada 

12. Autorização de afastamento integral do servidor Alessandro Torres Campos, 

Professor Associado do Quadro Permanente desta Universidade, lotado no 

Departamento de Engenharia, matrícula nº 1272443, para cursar pós-doutorado 



na Iowa State University/USA, área de concentração em “Construções Rurais e 

Ambiência”, no período de 15/7/2015 a 14/7/2016, com ônus do CNPq. Aprovada 

13. Autorização de afastamento integral do servidor Leonardo Silveira Paiva, 

Professor Assistente do Quadro Permanente desta Universidade, lotado no 

Departamento de Engenharia, matrícula nº 1764810, para cursar o doutorado 

sanduiche na Universidade de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines/França, área 

de concentração em “Veículos Autônomos”, no período de 1º/6/2015 a 31/5/2016, 

com ônus do CNPq. Aprovada 

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

Évora/Portugal, por Carla Aparecida Ragonezi Gomes Lopes, no curso de 

doutorado em Biotecnologia Vegetal da UFLA. Homologado 

15. Reconhecimento de título de mestre em Educação, obtido na Universidade de 

Lisboa/Portugal, por Antônia Pio Vilanova e Silva, no curso de mestrado em 

Educação da UFLA. Homologado 

16. Acordo de cooperação a ser celebrado entra a UFLA e o Kirkwood Community 

College. Objetivo: Dar continuidade à promoção do avanço do entendimento 

internacional, disseminação do aprendizado e estreitamento de laços culturais, 

por meio de programas de intercâmbio e outras formas de cooperação, 

envolvendo atividades relacionadas à vida acadêmica. Parecer favorável  

17. Proposta de Resolução que regulamenta a formação pós-graduada com titulação 

simultânea entre a UFLA e outra instituição internacional. Aprovada 

18. Proposta de Resolução que dispõe sobre a “Disponibilização da Coleção 

Retrospectiva de Teses e Dissertações no Repositório Institucional, sem 

Autorização Prévia dos Autores”. Aprovada 

19. Proposta de alteração da Resolução CEPE nº 035/2013 que dispõe sobre o 

Núcleo Interdisciplinar de Formação Discente – NIF. Aprovada as alterações  

20. Recurso interposto pelo estudante do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Veterinárias, Ricardo Vilhena Portilho, contra a decisão proferida pela Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação que indeferiu a entrega da versão definitiva da dissertação de 

mestrado, fora do prazo regulamentar estabelecido no regulamento geral dos 

programas de pós-graduação strico sensu da UFLA. Deferido 

21. Recurso interposto pelo professor Alex Bager contra decisão proferida pela Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, que indeferiu a concessão do certificado de 

comprovação das atividades de docência voluntária exercida pela estudante 

Nayara Helena Alecrim de Freitas referentes ao segundo semestre de 2014. 



Deferido 

22. Recurso interposto pelo estudante Fábio Raphael Pascoti Bruhn, contra decisão 

proferida pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, que indeferiu a concessão do 

certificado de comprovação das atividades de docência voluntária exercida pelo 

referido estudante, no primeiro semestre de 2014, no Departamento de Medicina 

Veterinária. Indeferido 

23. Recurso interposto pelo estudante Flávio Marcos Junqueira Costa, contra o 

indeferimento pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, referente a entrega de artigo 

científico da dissertação do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, fora do 

prazo regulamentar estabelecido nas normas internas da UFLA. Indeferido 

24. Recurso interposto pela estudante Larissa Tancredi Israel de Lima, contra o 

indeferimento pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, referente a entrega de artigo 

científico da dissertação do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia 

Vegetal, fora do prazo regulamentar. Deferido 

25. Recurso interposto pela estudante Dayana Alvarenga Botrel, contra o 

indeferimento pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação de entrega de artigo científico 

no Programa de Pós-Graduação em Fitopatologia, fora do prazo regulamentar. 

Deferido 

26. Recurso interposto pela estudante Ândria Beatriz Broseghini Silva, contra a 

decisão proferida pela Pró-Reitoria de Graduação, referente ao seu desligamento 

do Curso de Graduação em Medicina Veterinária. Indeferido 

27. Recurso interposto pelo estudante Túlio de Oliveira Taveira, contra a decisão 

proferida pela Pró-Reitoria de Graduação, referente ao seu desligamento do 

Curso de Graduação em Ciência da Computação. Indeferido 

28. Recurso interposto pelo estudante André Augusto dos Anjos Lima, contra a 

decisão proferida pela Pró-Reitoria de Graduação, referente ao seu desligamento 

do Curso de Graduação em Medicina Veterinária, por ter infringido o prescrito no 

art. nº 99, da Resolução CEPE 042/2007 e suas alterações. Indeferido 

29. Recurso interposto pela estudante Suzanne Gonçalves Pereira, contra a decisão 

proferida pela Pró-Reitoria de Graduação, referente ao seu desligamento do 

Curso de Graduação em Zootecnia, por ter infringido o prescrito no art. 99, da 

Resolução CEPE 042/2007 e suas alterações. Indeferido 

30. Recurso interposto pelo estudante Juan Rodrigues Private, contra a decisão 

proferida pela Pró-Reitoria de Graduação, referente ao seu desligamento do 

Curso de Graduação em Agronomia, por ter infringido o prescrito no art. 99, da 



Resolução CEPE 042/2007 e suas alterações. Indeferido 

31. Recurso interposto pelo estudante Matheus Mundim, contra a decisão proferida 

pela Pró-Reitoria de Graduação, referente ao seu desligamento do Curso de 

Graduação em Agronomia, por ter infringido o prescrito no art. 99, da Resolução 

CEPE 042/2007 e suas alterações. Deferido 

32. Recurso interposto pela estudante Maria Aparecida Moreira Lima, contra a 

decisão proferida pela Pró-Reitoria de Graduação, referente ao seu desligamento 

do Curso de Graduação em Administração Pública, modalidade a distância, por 

ter infringido o prescrito no art. 33, da Resolução CEPE 011/2014. Indeferido 

33. Recurso interposto pela estudante Sabrina Rodrigues de Souza, contra a decisão 

proferida pela Pró-Reitoria de Graduação, referente ao seu desligamento do 

Curso de Graduação em Administração Pública, modalidade a distância, por ter 

infringido o prescrito no art. 33, da Resolução CEPE 011/2014. Indeferido 

34. Redistribuição do professor Fábio Lúcio dos Santos, da Universidade Federal de 

Viçosa para a UFLA. Homologado o parecer favorável da Comissão de Vagas 

e autorizada a redistribuição do professor 

35. Proposta de alocação de uma vaga de professor efetivo para o Departamento de 

Ciência da Computação. Aprovada  

36. Assuntos Gerais: a) O Senhor Presidente iniciou os assuntos gerais informando 

os conselheiros sobre a situação financeira das universidades federais. Comentou 

que, embora a Universidade Federal de Lavras tenha se preparado para as 

dificuldades advindas dos contingenciamentos orçamentários por parte do 

Governo Federal, o ano de 2015 será muito difícil do ponto de vista financeiro. 

Informou que a UFLA conseguiu liberar todo o seu orçamento referente ao ano de 

2014, mas que não há previsões quanto à liberação de recursos para o ano de 

2015 e do contingenciamento para este ano. Esclareceu que a instituição, no final 

de 2014, teve a felicidade de contar com recursos negociados com a Casa Civil, o 

que permitiu que a UFLA honrasse seus compromissos, sem a necessidade de 

demissões de pessoal terceirizado. Informou que alguns ajustes serão 

necessários. Criticou a ação de servidores técnico-administrativos que discutiram 

em fórum informal, sem conhecimento dos fatos, a contratação de pessoas no 

cargo de vigia em substituição ao cargo de vigilantes adotado atualmente na 

UFLA. Explicou que o contrato assinado com a empresa que terceiriza os cargos 

de vigilantes está terminando e que nova licitação será realizada com vistas a 

contratação. Porém, com o contingenciamento de recursos financeiros neste ano, 



será licitada a contratação de vigias, que tem um custo menor para a instituição. 

Esclareceu que não haverá demissão dos vigilantes, mas sim a contratação em 

uma nova modalidade. Falou ainda dos planos de saúde dos vigilantes visto que 

outros cargos não possuem e que ele, como Reitor e Gestor da UFLA não pode 

permitir essa diferenciação que beneficia somente esta categoria. Esclareceu que 

todos os vigilantes da UFLA poderão ser recontratados nesta modalidade, caso 

haja interesse dos mesmos. Falou também que a Direção Executiva não deixará 

de cumprir os compromissos relativos aos pagamentos das bolsas institucionais. 

Enfatizou que, naturalmente, se houver um contingenciamento importante de 

recursos teremos dificuldades em cumprir nossos compromissos nos tempos 

acordados. A conselheira Heloisa Rosa Carvalho solicitou gestões da 

administração para a liberação dos recursos para a oferta dos cursos a distância, 

os quais já tiveram seus inícios postergados por falta de recursos. O Senhor 

Presidente deu ciência também da ação liminar obtida na justiça para a liberação 

do canal 13 da TV Universitária para transmissão em Lavras. Negociações com o 

Ministério das Telecomunicações estão adiantas no sentido de se conseguir 

gerador e transmissor de sinal digital para a TV e Rádio Universitária, 

revitalizando-se assim o Sistema de Comunicação da UFLA. O conselheiro 

Marcos Vinícius Cotta Ferreira questionou se os professores podem alterar seu 

plano de aula no SIG. A conselheira Ana Paula Piovesan Melchiori esclareceu 

que o professor não pode alterar o plano, mas pode substituí-lo por outro. Neste 

momento da reunião, o Senhor Presidente precisou se ausentar para atendimento 

a outra reunião previamente agenda e passou a condução da reunião à Vice-

Reitora, Professora Édila Vilela de Resende Von Pinho. O conselheiro Nivaldo 

Calixto Ribeiro, representante dos servidores técnico-administrativos neste 

Conselho, disse que foi procurado por alguns servidores, para se manifestar a 

respeito de carta aberta à comunidade sobre processo administrativo disciplinar 

instaurado pela Direção Executiva da UFLA. A Senhora Presidente esclareceu 

que os trabalhos da comissão designada para apurar os fatos estão em 

andamento e que o assunto não deve ser tratado neste Conselho por questões de 

sigilo. O conselheiro Rossano Wagner de Lima Botelho informou que é parte 

envolvida no processo e solicita a autorização para a leitura do documento 

enviado pelos servidores à comunidade universitária. A Senhora Presidente 

reforçou que os servidores envolvidos serão ouvidos nas oitivas convocadas pela 

comissão, na presença de seus advogados e que qualquer discussão neste 



Conselho poderá influenciar os trâmites do processo. A conselheira Ana Paula 

Piovesan Melchiori habituada a trabalhar em processos administrativos 

disciplinares falou sobre a tramitação destes processos. O conselheiro José 

Roberto Pereira disse que processos administrativos não são públicos para serem 

discutidos neste Conselho, merecem prudência, sendo que qualquer discussão 

poderá ser prejudicial para o andamento dos trabalhos; sugere o encerramento da 

discussão, sendo a sugestão acolhida e o assunto encerrado. A conselheira Ana 

Paula Piovesan Melchiori deu ciência da situação de professores que tomaram 

posse para a área de cálculo e ainda não estão ministrando aulas, prejudicando 

sobremaneira os estudantes. O conselheiro Luiz Marcelo Antonialli questionou os 

problemas com o serviços de internet que estão afetando os ambientes virtuais 

AVA deixando-os fora do ar. A conselheira Patrícia Maria Silva, Pró-Reitora de 

Planejamento e Gestão esclareceu que o sistema está passando por 

manutenções e se prontificou a averiguar o problema a fim de saná-lo. 

  

 

Término: 20h20 


