
Informativo da 4ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO 

 

Data: 1º/3/2016 

Início: 17h56 

Presidência: Édila Vilela de Resende Von Pinho 

 

CONSELHEIROS PRESENTES: Ronei Ximenes Martins, Cristina dos Santos Dias 

Daud, Alcides Moino Júnior, José Maria de Lima, José Roberto Pereira, Patrícia Maria 

Silva, João Almir Oliveira, Amanda Oliveira Castro, Daniel Augusto Pereira, Luiz 

Henrique Rezende Maciel, Maria Cristina Angélico Mendonça, Heloisa Rosa Carvalho, 

Luiz Marcelo Antonialli, João Cândido de Souza, Maria Laene Moreira de Carvalho, 

Fatima Maria de Souza Moreira, Thales Eliopoulos Júnior, Mateus Olimpyo Tavares de 

Ávila, Elcio Athayde Bueno Filho, Nivaldo Calixto Ribeiro, Rossano Wagner de Lima 

Botelho e Écio de Carvalho Rezende. 

 

1. Recurso interposto pelo estudante Daniel Borges Prado, contra a decisão 

proferida pelo Conselho de Graduação da Pró-Reitoria de Graduação, referente 

ao seu desligamento do Curso de Graduação em Engenharia de Alimentos, por 

ter infringido o prescrito no art. nº 99, da Resolução CEPE nº 042/2007. 

Indeferido 

2. Recurso interposto pela estudante do Curso de Graduação em Letras, Luana 

Oliveira Freire Maia, contra a decisão proferida pelo Conselho de 

Graduação/PRG, que indeferiu o seu pedido de transferência interna para o Curso 

de Direito. Indeferido 

3. Designação de banca examinadora de concurso público do Departamento de 

Ciência da Computação, área “Fundamentos de Computação”. Foram 

designados os professores Joaquim Quinteiro Uchôa (DCC) - presidente, 

Roberto da Silva Bigonha (UFMG) - vice-presidente, Renato Ramos da Silva 

(DCC), Ivan Luiz Marques Ricarte (UNICAMP) e Luiz Eduardo da Silva 

(UNIFAL) como membros titulares e Humberto César Brandão (UNIFAL), 

Antônio Maria Pereira de Resende (DCC) e Dilson Lucas Pereira (DCC) como 

membros suplentes 

4. Designação de banca examinadora de concurso público do Departamento de 

Educação, área “Didática e Estágio”. Foram designados os professores 

Vanderlei Barbosa (DED) - presidente, Fernanda Barbosa Ferrari (DED) - 



vice-presidente, Helena Maria Ferreira (DCH), Dalva de Souza Lobo (DED) e 

Giovana Scalesi (UFSJ) como membros titulares e Samuel de Souza Neto 

(UNESP), Maria da Glória Bastos de Freitas Mesquita (DED) e Ângelo 

Constâncio Rodrigues (DED) como membros suplentes 

5. Designação de banca examinadora de concurso público do Departamento de 

Educação, área “Políticas e Gestão Educacional”. Foram designados os 

professores Carlos Betlinsk (DED) - presidente, Celso Vallin (DED) - vice-

presidente, Cléria Donizete da Silva Lourenço (DED), Celso Luiz Aparecido 

Conti (UNICAMP) e Evaldo Piolli (UNICAMP) como membros titulares e 

Cláudio Lúcio Mendes (UFOP), Ângelo Constâncio Rodrigues (DED) e 

Luciana Azevedo Rodrigues (DED) como membros suplentes 

6. Designação de banca examinadora de concurso público do Departamento de 

Educação, área “Psicologia da Educação”. Foram designados os professores 

Ronei Ximenes Martins (DED) - presidente, Tânia Regina de Souza Romero 

(DCH) - vice-presidente, Fábio Pinto Gonçalves dos Reis (DEF), Heloísa 

Andreia de Matos Lins (UNICAMP) e Ilsa do Carmo Vieira Goulart (DED) 

como membros titulares e Ângelo Constâncio Rodrigues (DED), Marise 

Maria Santana da Rocha (UFSJ) e Renato Ferreira de Souza (DCH) como 

membros suplentes 

7. Designação de banca examinadora de concurso público do Departamento de 

Engenharia, área “Materiais Metálicos”. Foram designados os professores 

Carlos Eduardo Silva Volpato (DEG) - presidente, Lívio Bruno Jacques da 

Silva (DEG) - vice-presidente, Augusta Cerceau Isaac Neta (UFMG), Iara 

Hernandez Rodriguez (DEG) e Júlio César Ugucioni (DFI) como membros 

titulares e Renata de Oliveira Gama (UFVJM), Juliano Elvis de Oliveira (DEG) 

e Ângela Dayana Barrera de Brito (DFI) como membros suplentes 

8. Designação de banca examinadora de concurso público do Departamento de 

Engenharia, área “Materiais Poliméricos”. Foram designados os professores 

Sérgio Martins de Souza (DFI) - presidente, Rafael Farinassi Mendes (DEG) - 

vice-presidente, Lilia Muller Guerrini (UNIFESP), Júlio César Ugucioni (DFI) e 

Teodorico de Castro Ramalho (DQI) como membros titulares e Mário 

Guimarães Júnior (CEFET/MG), Juliano Elvis Oliveira (DEG) e Zuy Maria 

Magriotis (DEG) como membros suplentes 

9. Designação de banca examinadora de concurso público do Departamento de 

Engenharia, área “Sistemas Mecânicos e Metrologia”. Foram designados os 



professores Fábio Lúcio Santos (DEG) - presidente, Ricardo Rodrigues 

Magalhães (DEG) - vice-presidente, Daniel Augusto Pereira (DEG), Alexandre 

Carlos Eduardo (UFSJ) e Geice Paula Villibor (UFV) como membros titulares 

e Alexander Mattioli Pasqual (UFMG), Domingos Sárvio Magalhães Valente 

(UFV) e Angélica Sousa da Mata (DFI) como membros suplentes 

10. Designação de banca examinadora de concurso público do Departamento de 

Engenharia, área “Segurança do Trabalho e Gestão da Qualidade”. Foram 

designados os professores Ednilton Tavares de Andrade (DEG) - presidente, 

Carlos Eduardo Silva Volpato (DEG) - vice-presidente, Cláudio Antônio de 

Andrade Lima (UNIFAL), Giovanni Francisco Rabelo (DEG) e Joaquim Paulo 

da Silva (DFI) como membros titulares e Marco Antônio Gomes Barbosa 

(DEF), Flávio de Castro Silva (UFF) e Antônio Carlos Neri (DEG) como 

membros suplentes 

11. Designação de banca examinadora de concurso público do Departamento de 

Engenharia, área “Mecânica Computacional”. Foram designados os 

professores Daniel Augusto Pereira (DEG) - presidente, Fábio Lúcio Santos 

(DEG) - vice-presidente, Sanderson Lincohn Gonzaga de Oliveira (DCC), 

Gabriel Araújo e Silva Ferraz (DEG) e Fabiano Bianchini Batista (UFSJ) como 

membros titulares e Fabiano Lemes Ribeiro (DFI), Ricardo Rodrigues 

Magalhães (DEG) e Alexander Mattioli Pasqual (UFMG) como membros 

suplentes 

12. Designação de banca examinadora de concurso público do Departamento de 

Engenharia, área “Processos de Fabricação Mecânica”. Foram designados os 

professores Ricardo Rodrigues Magalhães (DEG) - presidente, Fábio Lúcio 

Santos (DEG) - vice-presidente, Sandro Pereira da Silva (DEG), Sérgio 

Martins de Souza (DFI) e Lincoln Cardoso Brandão (UFSJ) como membros 

titulares e Daniel Augusto Pereira (DEG), Moisés Porfírio Rojas Leyva (DFI) e 

Joelma Rezende Durão Pereira (UNILAVRAS) como membros suplentes 

13. Designação de banca examinadora de concurso público do Departamento de 

Engenharia, área “Materiais Cerâmicos”. Foram designados os professores 

Giovanni Francisco Rabelo (DEG) - presidente, Lourival Marin Mendes (DCF) 

- vice-presidente, Rafael Farinassi Mendes (DEG), Lívia Elisabeth 

Vasconcellos de Siqueira Brandão (DEG) e Holmer Savastano Júnior (USP) 

como membros titulares e Mario Guimarães Júnior (CEFET/MG), Ângela 

Dayana Barrera de Brito (DFI) e Juliano Elvis Oliveira (DEG) como membros 



suplentes 

14. Designação de banca examinadora de concurso público do Departamento de 

Engenharia, área “Corrosão e Degradação de Materiais”. Foram designados os 

professores Zuy Maria Magriotis (DEG) - presidente, Ângela Dayana Barrera 

de Brito (DFI) - vice-presidente, Rafael Farinassi Mendes (DEG), Lívia 

Elisabeth Vasconcellos de Siqueira Brandão (DEG) e Mario Guimarães 

Júnior (CEFET/MG) como membros titulares e Maria Alice Martins (Embrapa 

Instrumentação), Jefferson Esquina Tsuchida (DFI) e Juliano Elvis Oliveira 

(DEG) como membros suplentes 

15. Designação de banca examinadora de concurso público do Departamento de 

Engenharia, área “Operações Unitárias e Termodinâmica”. Foram designados 

os professores Zuy Maria Magriotis (DEG) - presidente, Jefferson Luiz 

Gomes Corrêa (DCA) - vice-presidente, Fernando Cunha Peixoto (UFF), 

Juliano Elvis Oliveira (DEG) e Fabiana Queiróz (DCA) como membros 

titulares e Vanessa Rios Souza (DCA), Lívia Elisabeth Vasconcellos de 

Siqueira Brandão (DEG) e Leandro Soares de Oliveira (UFMG) como 

membros suplentes 

16. Designação de banca examinadora de concurso público do Departamento de 

Engenharia, área “Estrutura dos Materiais”. Foram designados os professores 

Ângela Dayana Barrera de Brito (DFI) - presidente, Joaquim Paulo da Silva 

(DFI) - vice-presidente, Daniel Lorscheitter Baptista (UFRGS), Lívia Elisabeth 

Vasconcellos de Siqueira Brandão (DEG) e Rafael Farinassi Mendes (DEG) 

como membros titulares e Marco Antônio Schiavon (UFSJ), Jefferson 

Esquina Tsuchida (DFI) e Júlio César Ugucioni (DFI) como membros 

suplentes 

17. Designação de banca examinadora de concurso público do Departamento de 

Engenharia, área “Desenho Técnico, Desenho Mecânico e Desenho Assistido por 

Computador”. Foram designados os professores Antônio Carlos Neri (DEG) - 

presidente, Alessandro Vieira Veloso (DEG) - vice-presidente, Sandro 

Pereira da Silva (DEG), Ana Paula Piovesan Melchiori (DCC) e Joelma 

Rezende Durão Pereira (UNILAVRAS) como membros titulares e Flávio Alves 

Damasceno (DEG), Patrícia Ferreira Ponciano Ferraz (DEG) e Vanderson 

Rabelo de Paula (IFSULDEMINAS) como membros suplentes 

18. Designação de banca examinadora de concurso público do Departamento de 

Ciência da Computação, área “Sistemas de Computação”. Foram designados os 



professores Luiz Henrique Andrade Correia (DCC) - presidente, Neumar 

Costa Malheiros (DCC) - vice-presidente, Paulo Fernando Seixas (UFMG), 

José Hissa Ferreira (CEFET/MG) e Danton Diego Ferreira (DEG) como 

membros titulares e Julio Cezar David de Melo (UFMG), João Carlos 

Giacomin (DCC) e André Vital Saúde (DCC) como membros suplentes 

19. Designação de banca examinadora de concurso público do Departamento de 

Administração e Economia, área “Finanças no Setor Público”. Foram designados 

os professores Sabrina Soares da Silva (DAE) - presidente, Francisval de 

Melo Carvalho (DAE) – vice-presidente, Caroline Miriã Fontes Martins 

(UFSJ), Fabrício Molica de Mendonça (UFSJ) e Gideon Carvalho de 

Benedicto (DAE) como membros titulares e Renato Silvério Campos (DAE), 

Renato Elias Fontes (DAE) e Walmer Faroni (UFV) como membros suplentes 

20. Designação de banca examinadora de concurso público do Departamento de 

Engenharia, área “Engenharia Ambiental: Controle da Poluição Atmosférica e Uso 

de energias Renováveis”. Foram designados os professores Ronaldo Fia 

(DEG) - presidente, Silvia de Nazaré Monteiro Yanagi (DEG) – vice-

presidente, Joaquim Paulo da Silva (DFI), Taciana Toledo de Almeida 

Albuquerque (UFMG) e Vanessa Silveira Barreto Carvalho (UNIFEI) como 

membros titulares e Hemlley Maria Acioli Imbuzeiro (UFV), Luiz Fernando 

Coutinho de Oliveira (DEG) e Camila Silva Franco (DEG) como membros 

suplentes 

21. Calendário escolar dos cursos de graduação da UFLA, referente ao primeiro 

semestre letivo de 2016. Aprovado 

22. Calendário escolar dos cursos de pós-graduação da UFLA, referente ao primeiro 

semestre letivo de 2016. Aprovado 

 

O conselheiro Rossano Wagner de Lima Botelho deu ciência e solicitou o apoio 

para a divulgação do evento “Nem tudo são flores – debatendo os assédios na 

UFLA, que será realizado no dia 8 de março próximo, das 10 às 17 horas no 

câmpus.  

 

Reunião e interrompida às 20h10 e reiniciada conforme abaixo 

  

Data: 3/3/2016  

Início: 17h50 



Presidência: Édila Vilela de Resende Von Pinho 

 

CONSELHEIROS PRESENTES: Soraya Alvarenga Botelho, Alcides Moino Júnior, 

José Maria de Lima, José Roberto Pereira, Patrícia Maria Silva, Amanda Oliveira 

Castro, Alcinéia de Lemos Souza Ramos, Daniel Augusto Pereira, Maria Cristina 

Angélico Mendonça, Heloisa Rosa Carvalho, Luiz Marcelo Antonialli, Maria Laene 

Moreira de Carvalho, Thales Eliopoulos Júnior, Nivaldo Calixto Ribeiro, Rossano 

Wagner de Lima Botelho e Écio de Carvalho Rezende 

 

23. Ata da 1ª reunião do CEPE de 28/1/2016. Aprovada 

24. Referenda da Portaria nº 80, de 29/1/2015, que homologa o parecer favorável 

exarado pela Comissão de Vagas do CEPE, anexo aos autos do Processo nº 

23090.010593/2015-41, referente à redistribuição da professora Kátia Poles, da 

Universidade Federal de São João Del Rei para a Universidade Federal de 

Lavras. Referendada 

25. Referenda da Portaria nº 89, de 1º/2/2015, que substitui os professores Rafael 

Arromba de Sousa (UFJF) e João José Granate de Sá e Melo Marques (DCS) 

pelos professores João José Granate de Sá e Melo Marques (DCS) e Frank 

Pereira de Andrade (UFSJ), respectivamente, na banca examinadora do concurso 

público do Departamento de Química, área “Espectrometria/Química Geral”, 

designada por meio da Resolução CEPE nº 452/2015. Referendada  

26. Referenda da Portaria nº 102, de 4/2/2015, que inclui no calendário escolar dos 

cursos de graduação da UFLA, aprovado por meio da Resolução CEPE nº 

329/2015, sessões especiais de colação de grau a serem realizadas nos dias 

5/2/2016 e 16/2/2016. Referendada  

27. Referenda da Portaria nº 104, de 4/2/2015, que substitui a professora Rosana 

Vieira Ramos pelo professor Vanderlei Barbosa, como responsável pelo concurso 

público autorizado pela Resolução CEPE nº 362/2015, até a constituição formal da 

banca examinadora. Referendada  

28. Referenda da Portaria nº 105, de 4/2/2015, que substitui a professora Madeleine 

Piana de Miranda Queiroz pelo professor Ronei Ximenes Martins, como 

responsável pelo concurso público autorizado pela Resolução CEPE nº 360/2015, 

até a constituição formal da banca examinadora. Referendada 

29. Referenda da Portaria nº 112, de 11/2/2015, que homologa os nomes dos 

professores Ricardo Rodrigues Magalhães (presidente), Fábio Lúcio Santos, 



Sérgio Martins de Souza, Arthur de Miranda Neto e Moacir de Souza Dias Júnior, 

para avaliarem a defesa pública da proposta de trabalho a ser desenvolvido na 

instituição pelo candidato Adriano Viana Ensinas, pleiteante à redistribuição da 

Universidade Federal do ABC para a UFLA. Referendada 

30. Referenda da Portaria nº 113, de 11/2/2015, que homologa os nomes dos 

professores Rafael Farinassi Mendes (presidente), Lívia Elisabeth Vasconcellos 

de Siqueira Brandão, Gustavo Henrique Denzin Tonoli e Juliano Elvis de Oliveira, 

para avaliarem a defesa pública da proposta de trabalho a ser desenvolvido na 

instituição pelo candidato José Benedito Guimarães Júnior, pleiteante à 

redistribuição da Universidade Federal de Goiás para a UFLA. Referendada 

31. Referenda da Portaria nº 127, de 15/2/2015, que renova o afastamento integral da 

servidora Renata Pedretti Morais Furtado, Professora Assistente do Quadro 

Permanente desta Universidade, lotada no Departamento de Administração e 

Economia, matrícula nº 1491712, para cursar doutorado na Universidade Federal 

de Minas Gerais, em Belo Horizonte/MG, curso de Administração, área de 

concentração em “Estudos Organizacionais e Sociedade”, no período de 

19/2/2016 a 18/2/2017. Referendada 

32. Referenda da Portaria nº 150, de 23/2/2015, que inclui no calendário escolar dos 

cursos de graduação da UFLA, aprovado por meio da Resolução CEPE nº 

329/2015, uma sessão especial de colação de grau a ser realizada no dia 

23/2/2016. Referendada 

33. Referenda da Portaria nº 151, de 23/2/2015, que designa os professores Cláudia 

Maria Ribeiro (DED) - presidente, Ila Maria Silva de Souza (IFBahia) – vice-

presidente, Luciana Soares da Silva (DED), Patrícia Vasconcelos Almeida (DCH) 

e Jacqueline Magalhães Alves (DED) como membros titulares e Constantina 

Xavier Filha (UFMS), Fábio Pinto Gonçalves dos Reis (DEF) e Rosana Vieira 

Ramos (DED) como membros suplentes, para constituírem a banca examinadora 

do concurso público do Departamento de Educação, área “ Fundamentos da 

Educação Infantil e Estágio”. Referendada 

34. Referenda da Portaria nº 155, de 24/2/2015, que designa os professores 

Chrystian Araújo Pereira (DSA) - presidente, Fernando Henrique Ferrari Alves 

(DSA) – vice-presidente, Aline Carvalho Pereira (DSA), Lívia das Graças Vieito 

Lombardi Teodoro (UFTM) e José Otávio do Amaral Corrêa (UFJF) como 

membros titulares e Monique Gomes Salles Tiburcio (DSA), Bruno Del Bianco 

Borges (DSA) e Luiz Gustavo de Lima Guimarães (UFSJ) como membros 



suplentes, para constituírem a banca examinadora do concurso público do 

Departamento de Ciências da Saúde, área “Diagnósticos 

Complementares/Análises Clínicas”. Referendada 

35. Recurso interposto pela estudante do Programa de Pós-Graduação em Ecologia 

Aplicada, Graziele Santiago da Silva, contra a decisão proferida pela Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação, que indeferiu a solicitação da estudante, de exclusão das 

disciplinas PEC - 533, 539 e 811 do plano de estudo, fora do prazo estabelecido 

no calendário escolar. Deferido 

36. Recurso interposto pela estudante do Curso de Graduação em Engenharia de 

Alimentos, Amanda Alcântara da Silva, contra a decisão proferida pela Pró-

Reitoria de Graduação, que indeferiu o pedido de exame de suficiência na 

disciplina GCA-117. Indeferido 

37. Recurso interposto pela estudante do Curso de Graduação em Filosofia, Marcela 

Gonçalves da Silva, contra a decisão da Pró-Reitoria de Graduação, que indeferiu 

o pedido de cancelamento da disciplina GEX-168. Indeferido 

38. Recurso interposto pelo estudante do Curso de Graduação em Engenharia de 

Alimentos, João Paulo Costa de Moraes, contra a decisão proferida pela Pró-

Reitoria de Graduação, que indeferiu o pedido de exame de suficiência na 

disciplina GCA-119. Indeferido  

39. Recurso interposto pela estudante Rany Ferreira Mendonça, contra a decisão 

proferida pelo Conselho de Graduação/PRG, referente ao seu desligamento 

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

da Resolução CEPE 042/2007. Indeferido  

40. Recurso interposto pela estudante Camila Santana Alves, contra a decisão 

proferida pelo Conselho de Graduação/PRG, referente ao seu desligamento 

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

da Resolução CEPE 042/2007. Indeferido  

41. Recurso interposto pelo estudante Antônio Henrique Ribeiro Júnior, contra a 

decisão proferida pelo Conselho de Graduação/PRG, 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. A pedido do estudante, o 

recurso foi retirado da pauta, não sendo, portanto apreciado 

42. Proposta formulada pela Pró-Reitoria de Graduação, de descontinuidade do 

Curso de Graduação em Filosofia, ofertado na modalidade a distância. Aprovada 

43. Proposta formulada pela Pró-Reitoria de Graduação, de alteração do art. 13 da 



Resolução CEPE nº 042/2007. Aprovada 

44. Credenciamento e descredenciamento de docentes no Programa de Pós-

Graduação em Administração. Foram aprovados o credenciamento de José 

Roberto Pereira, Cristina Lelis Leal Calegário, Luiz Marcelo Antonialli, Cleber 

Carvalho de Castro, Paulo Henrique de Souza Bermejo, Mozar José de Brito, 

Mônica Carvalho Alves Cappelle, André Luiz Zambalde, Luiz Gonzaga de 

Castro Júnior, Ana Alice Vilas Boas, Flávia Luciana Naves Mafra, Daniel 

Carvalho de Rezende, Ricardo Pereira Reis, Antônio Carlos dos Santos, 

Francisval de Melo Carvalho, Cléria Donizete da Silva Lourenço, Gideon 

Carvalho de Benedicto e Joel Yutaka Sugano como docentes permanentes. 

Foi aprovado também o credenciamento de Sabrina Soares da Silva como 

docente colaboradora e ainda o descredenciamento de Maria de Lourdes 

Souza Oliveira 

45. Credenciamento de docente no Programa de Pós-Graduação em Botânica 

Aplicada. Foi aprovado o credenciamento de Larissa Fonseca Andrade Vieira 

como docente permanente 

46. Credenciamento e descredenciamento de docentes no Programa de Pós-

Graduação em Tecnologia e Inovações Ambientais. Foram aprovados o 

credenciamento de Alex Bager, André Geraldo Cornélio Ribeiro, Antônio 

Carlos da Silva Zanzini, Douglas Ramos Guelfi Silva, Geraldo César de 

Oliveira e Yuri Lopes Zinn como docentes permanentes; Cláudio Milton 

Montenegro Campos e Carlos Alberto Silva como docentes colaboradores e 

o descredenciamento de Anderson Cleiton José 

47. Contrato de reconhecimento de cotitularidade, direitos e deveres sobre tecnologia 

a ser celebrado entre a Universidade Federal de Lavras - UFLA e a Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG. Objetivo: 

regularização da titularidade e o reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações 

sobre a tecnologia intitulada “Técnicas moleculares de clonagem e silenciamento 

gênico em cana de açúcar”, objeto de depósito de pedido de patente efetuado 

junto ao INPI sob o nº PI 1006649-7. Parecer favorável 

48. Contrato de reconhecimento de cotitularidade, direitos e deveres sobre tecnologia 

a ser celebrado entre a Universidade Federal de Lavras - UFLA e a Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG. Objetivo: 

regularização da titularidade e o reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações 

sobre a tecnologia intitulada “Inibidor de Tripsina de Lepidópteros”, objeto de 



depósito de pedido de patente efetuado junto ao INPI sob o nº PI 0913257-0. 

Parecer favorável  

49. Contrato de reconhecimento de cotitularidade, direitos e deveres sobre tecnologia 

a ser celebrado entre a Universidade Federal de Lavras - UFLA e a Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG, objetivando a 

regularização da titularidade e o reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações 

sobre a tecnologia intitulada “Doce de leite com café”, objeto de depósito de 

pedido de patente efetuado junto ao INPI sob o nº PI 1003230-4. Parecer 

favorável  

50. Contrato de reconhecimento de cotitularidade, direitos e deveres sobre tecnologia 

a ser celebrado entre a Universidade Federal de Lavras - UFLA e a Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG. Objetivo: 

regularização da titularidade e o reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações 

sobre a tecnologia intitulada “Alimento funcional com alto teor de vitamina B12 e 

biodisponibilidade de isoflavonas”, objeto de depósito de pedido de patente 

efetuado junto ao INPI sob o nº PI 0902241-4. Parecer favorável  

51. Contrato de reconhecimento de cotitularidade, direitos e deveres sobre tecnologia 

a ser celebrado entre a Universidade Federal de Lavras - UFLA e a Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG. Objetivo: 

regularização da titularidade e o reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações 

sobre a tecnologia intitulada “Metodologia para uso de uma cultura iniciadora 

mista de leveduras não-Saccharomyces e Saccharomyces cerevisiae na 

fermentação do caldo de cana-de-açúcar”, objeto de depósito de pedido de 

patente efetuado junto ao INPI sob o nº BR 10 2013 026750-3. Parecer favorável 

52. Contrato de reconhecimento de cotitularidade, direitos e deveres sobre tecnologia 

a ser celebrado entre a Universidade Federal de Lavras - UFLA e a Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG. Objetivo: 

regularização da titularidade e o reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações 

sobre a tecnologia intitulada “Extrator de solução de solo”, objeto de depósito de 

pedido de patente efetuado junto ao INPI sob o nº BR 20 2014 026836-2. Parecer 

favorável  

53. Contrato de reconhecimento de cotitularidade, direitos e deveres sobre tecnologia 

a ser celebrado entre a Universidade Federal de Lavras - UFLA e a Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG. Objetivo: 

regularização da titularidade e o reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações 



sobre a tecnologia intitulada “Sistema de Incubação Experimental para Embriões 

de Peixe”, objeto de depósito de pedido de patente efetuado junto ao INPI sob o 

nº BR 10 2013 017858-6. Parecer favorável  

54. Contrato de reconhecimento de cotitularidade, direitos e deveres sobre tecnologia 

a ser celebrado entre a Universidade Federal de Lavras - UFLA e a Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG. Objetivo: 

regularização da titularidade e o reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações 

sobre a tecnologia intitulada “Produção de catalisador ácido a partir de carvão 

ativado modificado com agentes fosfatantes PBr3 ou B2O5”, objeto de depósito 

de pedido de patente efetuado junto ao INPI sob o nº BR 10 2012 007451-6. 

Parecer favorável  

55. Contrato de reconhecimento de cotitularidade, direitos e deveres sobre tecnologia 

a ser celebrado entre a Universidade Federal de Lavras - UFLA e a Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG. Objetivo: 

regularização da titularidade e o reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações 

sobre a tecnologia intitulada “Sistema para análise de viabilidade de sêmen de 

vertebrados por meio de processamento de imagens”, objeto de depósito de 

pedido de patente efetuado junto ao INPI sob o nº PI 0904913-4. Parecer 

favorável  

56. Contrato de reconhecimento de cotitularidade, direitos e deveres sobre tecnologia 

a ser celebrado entre a Universidade Federal de Lavras - UFLA e a Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG. Objetivo: 

regularização da titularidade e o reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações 

sobre a tecnologia intitulada “Soquete e adaptador de prótese modular”, objeto de 

depósito de pedido de patente efetuado junto ao INPI sob o nº PI 1000016-0. 

Parecer favorável  

57. Contrato de reconhecimento de cotitularidade, direitos e deveres sobre tecnologia 

a ser celebrado entre a Universidade Federal de Lavras - UFLA e a Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG. Objetivo: 

regularização da titularidade e o reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações 

sobre a tecnologia intitulada “Ação inibitória de extratos de plantas sobre lipase 

pancreática”, objeto de depósito de pedido de patente efetuado junto ao INPI sob 

o nº PI 0914283-5. Parecer favorável 

58. Contrato de reconhecimento de cotitularidade, direitos e deveres sobre tecnologia 

a ser celebrado entre a Universidade Federal de Lavras - UFLA e a Fundação de 



Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG. Objetivo: 

regularização da titularidade e o reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações 

sobre a tecnologia intitulada “Método implementado em microcomputador para 

captura e processamento de imagem do bio-speckle laser e uso”, objeto de 

depósito de pedido de patente efetuado junto ao INPI sob o nº PI 0401519-3. 

Parecer favorável  

59. Revalidação de diploma de graduação em Ciência da Computação obtido na 

West Georgia College/USA, por Hermes Henrique Ribeiro Abrantes, no curso de 

graduação em Ciência da Computação da UFLA. Indeferido 

60. Reconhecimento de título de mestre em Marketing obtido na Universidade 

Autônoma de Madri/Espanha, por Ana Karina L’Amour Ferreira, no curso de 

mestrado em Administração da UFLA. Indeferido 

61. Reconhecimento de título de doutora em Ciências da Gestão obtido na Université 

de Dijon/França, por Larissa Bueno Ambrosini, no curso de doutorado em 

Administração da UFLA. Homologado 

62. Homologação de banca para avaliar a defesa pública da proposta de trabalho a 

ser desenvolvido na instituição pela candidata Cinthia Soares de Castro, 

pleiteante à redistribuição da Universidade Federal de Alfenas para a UFLA. 

Foram homologados os nomes dos professores Zuy Maria Magriotis 

(presidente), Lívia Elisabeth Vasconcellos de Siqueira Brandão, Adelir 

Aparecida Saczk, Rafael Farinassi Mendes e Alexandre de Paula Peres 

63. Escolha de membro para integrar a Câmara de Assuntos Acadêmicos deste 

Conselho em substituição ao conselheiro Marcos Vinícius Cotta Ferreira. Foi 

escolhido o conselheiro Thales Eliopoulos Júnior para integrar a referida 

Câmara como membro titular e mantidos os membros titulares João Almir 

Oliveira (presidente) e Rossano Wagner de Llima Botelho e o suplente 

Nivaldo Calixto Ribeiro 

64. Designação de conselheiro para a presidência da Câmara de Legislação do 

CEPE em substituição à conselheira Ana Paula Piovesan Melchiori. Foi 

designado o conselheiro Nivaldo Calixto Ribeiro para presidente da referida 

Câmara e designado o conselheiro Daniel Augusto Pereira para integrar a 

mesma, como membro suplente 

65. Eleição de um representante para representar este Conselho de Ensino no 

Conselho Universitário (CUNI), conforme disposto no inciso XVII, do art. 6º do 

Regimento Interno do CEPE, em substituição à conselheira Ana Paula Piovesan 



Melchiori. Foi aprovado o nome do conselheiro Luiz Marcelo Antonialli 

66. econhecimento de título de doutora em Filosofia/Bovinocultura Leiteira obtido na 

Universidade de Wisconsin/Madison/USA, por Marina de Arruda Camargo Danés, 

no curso de doutorado em Zootecnia da UFLA. Homologado 

67. Solicitação do Departamento de Biologia de abertura de concurso público para 

provimento de cargo de professor efetivo para a área de “Fisiologia Vegetal”. Foi 

aprovada a abertura do concurso para uma vaga para a Classe A de 

Professor Adjunto A, regime de trabalho de dedicação exclusiva, juntamente 

com a lista de temas proposta e o nome do professor João Paulo Rodrigues 

Alves Delfino Barbosa como responsável pelo concurso, até a constituição 

formal da banca examinadora 

68. Solicitação da Senhora Presidente, de inclusão de uma data para colação de grau 

em caráter especial no calendário escolar dos cursos de graduação da UFLA para 

o dia 4 de março próximo. Aprovada 

69. Assuntos Gerais. O conselheiro Thales Eliopoulos Júnior perguntou pelo 

relatório solicitado na reunião anterior referente ao número de estudantes 

que estão com suas matrículas trancadas e os que se encontram em 

processo de desligamento. A conselheira Soraya Alvarenga Botelho 

apresentou os números levantados informando que 149 estudantes estão 

matriculados pela terceira vez numa mesma disciplina, o que poderá 

culminar no desligamento. Falou ainda da reestruturação das normas que se 

encontra em andamento na Pró-Reitoria de Graduação. O conselheiro José 

Roberto Pereira sugeriu a realização de um trabalho para diagnosticar a 

incidência das reprovações em disciplinas. A conselheira Alcinéia de Lemos 

Souza Ramos reforçou a fala do conselheiro Rossano Wagner Lima Botelho 

na última reunião sobre o evento “Nem tudo são flores” que debaterá o 

assédIo na UFLA. A Senhora Presidente informou que providenciará junto à 

Assessoria de Comunicação Social o apoio na divulgação. O conselheiro 

Thales Eliopoulos Júnior sugeriu a elaboração de um plano institucional 

contra o assédio. A Senhora Presidente informou que atualmente quaisquer 

problemas de assédio podem ser tratados na Ouvidoria. A Senhora 

Presidente usando da palavra relatou a sua participação na reunião da 

Andifes nos dias 24 e 25 em que foi discutido o corte das bolsas do PIBID. 

Informou que o Programa terá continuidade, porém será reformulado no 

intuito de se priorizar o programa em escolas públicas com baixa qualidade 



de ensino. Foi discutido também a institucionalização do Programa nas 

instituições 

 

Término: 19h10 


