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RELATO SUMARIZADO 

 

CONSELHEIROS PRESENTES: José Roberto Soares Scolforo, Édila Vilela de 

Resende Von Pinho, Soraya Alvarenga Botelho, Valéria da Glória Pereira Brito, Alcides 

Moino Júnior, José Maria de Lima, Nilson Salvador, Carlos José Pimenta, João Almir 

Oliveira, Luiz Fernando de Oliveira Coutinho, Madeleine Piana Miranda de Queiróz, 

Ana Paula Piovesan Melchiori, Tales Heimfarth, José Antônio Araújo Andrade, Jonas 

Leal Neto, Juraciara Vieira Cardoso, Luiz Marcelo Antonialli, João Cândido de Souza, 

Luciano Vilela Paiva, Fatima Maria de Souza Moreira, Alessandra Farias Millezi, Maria 

Helena de Castro, Glener Alvarenga Mizael, Maria de Fátima Ribeiro e Andrea 

Aparecida Ribeiro Corrêa. 

 

1. Ata da 9ª reunião do CEPE de 25/7/2012. Aprovada. 

 

2. Referenda de Portarias:  

a) Portaria nº 933, de 27/72012, que prorroga o afastamento integral de José Aldo 

Alves Pereira, ocupante do cargo de Professor Adjunto, matrícula nº 140741, do 

Quadro Permanente desta Universidade, lotado no Departamento de Ciências 

Florestais, para cursar pós-doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, 

Belo Horizonte/MG, curso de Botânica, área de concentração em “Ecologia 

Aplicada”, no período de 1º/8/2012 a 30/9/2012. RESOLUÇÃO CEPE nº 

145/2012. 

 

b) Portaria nº 934, de 27/72012, que prorroga o afastamento integral de Marco 

Antônio Gomes Barbosa, ocupante do cargo de Professor Assistente, matrícula 

no SIAPE nº 140734, do Quadro Permanente desta Universidade, lotado no 

Departamento de Educação Física, para cursar doutorado na Universidade 

Estadual de Campinas, SP, área de concentração em “Planejamento e 

Desenvolvimento Rural Sustentável”, no período de 4/8/2012 a 3/8/2013. 

RESOLUÇÃO CEPE nº 146/2012. 

 



c) Portaria nº 935, de 27/72012, que autoriza o servidor Alessandro Teodoro 

Bruzi, ocupante do cargo de professor assistente, matrícula no SIAPE nº 

1275724, do quadro permanente desta Universidade, a cursar doutorado na USP, 

em São Paulo, SP, área de concentração em “Biodinâmica do Movimento 

Humano”, sem afastamento de suas funções no Departamento de Educação 

Física, até 30/4/2013. RESOLUÇÃO CEPE nº 147/2012. 

 

d) Portaria nº 939, de 30/72012, que defere a solicitação de colação de grau em 

sessão especial dos estudantes Saulo do Amaral Carminati (Química), Luana 

Gomes de Gouveia (Química), Régis Tadeu Santiago (Química), Carlos Eduardo 

Ruocco (Agronomia) e Vitor Oliveira Maia (Engenharia Florestal). RESOLUÇÃO 

CEPE nº 148/2012. 

 

e) Portaria nº 955, de 3/8/2012, que torna sem efeito a autorização de afastamento 

integral para curso de pós-doutorado, concedida à servidora Ana Alice Vilas Boas, 

por meio da Portaria nº 1.138, de 24/11/2011, tendo em vista a justificativa de 

impossibilidade para a realização da viagem na data solicitada. RESOLUÇÃO 

CEPE nº 149/2012. 

 

f) Portaria nº 959, de 6/8/2012, que opina favoravelmente à assinatura do Acordo 

de Cooperação Técnica, Científica e Financeira nº 019 /2012, celebrado entre a 

empresa Vale S.A e a Universidade Federal de Lavras, com a interveniência da 

Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural, que tem por objeto a 

execução do Projeto de Pesquisa intitulado “Desenvolvimento e avaliação do 

potencial de uso agrícola da fluorita com óxido de silício, derivado da fabricação 

de fertilizantes fosfatados – AgroSiCa”, conforme Plano de Trabalho constante do 

Anexo I, que integra o Instrumento. RESOLUÇÃO CEPE nº 150/2012. 

 

g) Portaria nº 960, de 6/8/2012, que opina favoravelmente à assinatura do Acordo 

de Cooperação Técnica, Científica e Financeira nº 020/2012, celebrado entre a 

Associação Instituto Tecnológico Vale – ITV, e a Universidade Federal de Lavras, 

com a interveniência da Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural, que 

tem por objeto a execução do Projeto de Pesquisa intitulado “Elementos Terras 

Raras (ETRs) em Fertilizantes e Efeitos nas Plantas”, conforme Plano de 

Trabalho constante do Anexo I, que integra o Instrumento. RESOLUÇÃO CEPE nº 



151/2012. 

 

h) Portaria nº 970, de 8/8/2012, que aprova o ingresso de novas turmas no Curso 

de Graduação em Administração Pública, na modalidade a distância, para o 

primeiro semestre letivo de 2013, num total de 250 vagas, para os polos de 

Bambuí, Boa Esperança, Bom Despacho, Cambuí e Jaboticatubas. RESOLUÇÃO 

CEPE nº 152/2012. 

 

i) Portaria nº 971, de 8/8/2012, que aprova o Edital nº 150-DIPS/UFLA, de 23 de 

julho de 2012, tornando públicas as inscrições ao processo seletivo para o Curso 

de Graduação em Administração Pública, modalidade a distância, para ingresso 

no primeiro semestre letivo de 2013. RESOLUÇÃO CEPE nº 153/2012. 

 

j) Portaria nº 974, de 8/8/2012, que altera o período de afastamento concedido à 

professora Cristina Ferreira Silva e Batista por meio da Resolução CEPE nº 

077/2012, de “1º/9/2012 a 31/8/2013” para “5/10/2012 a 4/10/2013”. 

RESOLUÇÃO CEPE nº 154/2012. 

 

k) Portaria nº 981, de 14/8/2012, que aprova o Edital nº 154 - DIPS/UFLA, de 13 

de agosto de 2012, que retifica o Edital nº 149-DIPS/UFLA, referente ao Processo 

Seletivo para o Curso de Direito. RESOLUÇÃO CEPE nº 155/2012. 

 

l) Portaria nº 992, de 16/8/2012, que defere a solicitação de colação de grau em 

sessão especial, da estudante Ludmila Carril Fernández, do Curso de Engenharia 

de Alimentos. RESOLUÇÃO CEPE nº 156/2012.  

 

m) Portaria nº 1003, de 17/8/2012, que autoriza a abertura de período de 

matrícula especial para os candidatos selecionados no Processo Seletivo 2012/2 

para os Programas de Pós-Graduação Stricto sensu da UFLA, e estabelece que o 

período seja iniciado no dia 20/8/2012 e encerrado juntamente com a primeira 

semana do período letivo 2012/2, observando-se os ajustes necessários a serem 

definidos para o calendário escolar. RESOLUÇÃO CEPE nº 157/2012. 

 

3. Edital nº 151 – DIPS/UFLA referente à primeira etapa do Processo Seletivo de 

Avaliação Seriada – PAS. RESOLUÇÃO CEPE nº 158/2012. 



4. Edital nº 152 – DIPS/UFLA referente à segunda etapa do Processo Seletivo de 

Avaliação Seriada – PAS. RESOLUÇÃO CEPE Nº 159/2012. 

 

5. Edital nº 153 – DIPS/UFLA referente à terceira etapa do Processo Seletivo de 

Avaliação Seriada – PAS. RESOLUÇÃO CEPE Nº 160/2012. 

 

6. Solicitação contida no Memorando nº 210/2012 da PRGDP, referente a 

contratação de professor substituto com aproveitamento de resultado de processo 

seletivo para professor temporário. RESOLUÇÃO CEPE Nº 161/2012. 

 

7. Assuntos Gerais. a) O Senhor Presidente discursou sobre o sistema de cotas para 

ingresso nas universidades federais e se prontificou a convocar uma reunião 

específica para discussão do assunto. Deu ciência aos conselheiros que as 

normas de concurso público para ingresso na carreira do magistério superior da 

UFLA regidas pela Resolução CUNI nº 060/2010 estão sendo revistas por uma 

comissão, objetivando melhorias nos processos seletivos vindouros. Deu ciência 

também sobre a redução do orçamento da UFLA para o ano de 2013 e que a 

Direção Executiva da instituição está trabalhando para que a UFLA tenha o menor 

prejuízo possível. Informou que em breve deverá ser lançado edital de licitação 

para construção e implantação do Centro de Convenções que abrigará 3000 

pessoas e do Parque Tecnológico. Informou ainda que, a Fazenda Palmital, 

recentemente adquirida pela UFLA, será transformada em um Centro de Extensão 

Universitária, e contará com o apoio dos estudantes dos cursos de pós-

graduação, para oferecimento de cursos de capacitação com recurso aprovado 

pela FINEP que contribuirá para o projeto em questão. Para o segundo período 

letivo serão oferecidas bolsas aos estudantes dos cursos de licenciatura para 

apoiar projetos de extensão a serem desenvolvidos em parceria com as escolas 

públicas. Terminando seu pronunciamento, o Senhor Presidente falou das 

dificuldades enfrentadas pelas instituições em virtude do período de greve e da 

pressão imposta pelas autoridades aos reitores, que se posicionaram contrários 

ao corte do ponto de seus servidores. Informou que o corte só será efetivado se 

imperar a ordem judicial, e que os reitores serão passíveis de processos contra 

atos de improbidade administrativa por parte da Advocacia Geral da União. 

Informou, ainda, que a Pró-Reitoria de Graduação está fazendo uma simulação de 

como ficará o calendário escolar após a greve, com vistas a amenizar os prejuízos 



aos estudantes; b) A conselheira Fatima Maria de Souza Moreira parabenizou a 

Direção da UFLA pelo projeto que será executado na Fazenda Palmital e sugeriu 

a inclusão dos estudantes dos cursos de pós-graduação no projeto de extensão 

junto às escolas do município; c) A conselheira Maria de Fátima Ribeiro deu 

ciência sobre o Seminário que acontecerá na UFLA com a temática “Desafios da 

Inclusão: da educação básica à atuação profissional”, nos dias 14 a 15 de 

setembro próximo e que contará com a participação da Senhora Martinha Clarete 

Dutra dos Santos, da SECAD/MEC. Convidou a todos para participarem; d) O 

Senhor Presidente falou da reestruturação da praça do campus histórico e da 

construção do Centro Cultural, que contará com um teatro, espaço para mostra de 

artes e academia. Falou ainda da programação da semana de aniversário da 

UFLA que acontecerá no período de 31/8 a 7/9 do corrente ano, convidando a 

todos para participarem.  

 

Término: 17h10 


