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RELATO SUMARIZADO 

 

CONSELHEIROS PRESENTES: José Roberto Soares Scolforo, Soraya Alvarenga 

Botelho, Valéria da Glória Pereira Brito, Tadayuki Yanagi Júnior, Carlos Rogério de 

Melo, Nilson Salvador, João Almir Oliveira, Luiz Fernando de Oliveira Coutinho, 

Madeleine Piana Miranda de Queiróz, Ana Paula Piovesan Melchiori, Tales Heimfarth, 

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

Souza, Thais Muniz Ottoni Santiago, Alessandra Farias Millezi, Maria de Fátima Ribeiro 

e Andrea Aparecida Ribeiro Corrêa. 

 

1. Ata da 10ª reunião do CEPE de 22/8/2012. Aprovada. 

 

2. Referenda de Portarias:  

a) Portaria nº 1049, de 30/8/2012, que opina favoravelmente à assinatura do 

Convênio de Cooperação Financeira nº 103/2012, celebrado entre o Estado de 

Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Esportes e da 

Juventude/MG e a Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural – 

FUNDECC, com a interveniência da Universidade Federal de Lavras, objetivando 

a execução do “Programa de Ação Continuada Minas Olímpica – Oficina de 

Esportes na Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural – FUNDECC. 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 162/2012;  

 

b) Portaria nº 1057, de 31/8/2012, que defere a solicitação de colação de grau em 

sessão especial, a ser realizada no dia 4/9/2012, do estudante Fernando Morais 

de Carvalho Júnior, do Curso de Medicina Veterinária. RESOLUÇÃO CEPE Nº 

163/2012;  

 

c) Portaria nº 1092, de 10/9/2012, que autoriza o afastamento integral da 

servidora Ana Alice Vilas Boas, ocupante do cargo de Professor Associado, 

matrícula no SIAPE nº 382315, pertencente ao Quadro Permanente desta 

Universidade, lotada no Departamento de Administração e Economia, para cursar 



pós-doutorado na Escola de Negócios de Montreal/Canadá, curso de 

Administração, área de concentração em Administração, no período de 16/9/2012 

a 15/9/2013, com ônus da FAPEMIG. RESOLUÇÃO CEPE Nº 164/2012 

 

d) Portaria nº 1098, de 11/9/2012, que defere a solicitação de colação de grau em 

sessão especial, a ser realizada no dia 12/9/2012, dos estudantes do Curso de 

Medicina Veterinária Gabriela Oliveira Pessoa, Natália Amaral Ambrósio e Rafael 

Caputo Oliveira. RESOLUÇÃO CEPE Nº 165/2012;  

 

e) Portaria nº 1103, de 12/9/2012, que dispõe sobre o reinício das atividades 

acadêmicas referente ao primeiro período letivo de 2012, para o dia 20/9/2012 e 

estabelece que as avaliações só deverão ser aplicadas aos discentes a partir do 

mês de outubro do corrente ano. RESOLUÇÃO CEPE nº 166/2012. 

 

3. Afastamento integral da servidora Juliana Galvani Greghi, ocupante do cargo de 

Professor Assistente, matrícula no SIAPE nº 1414494, do Quadro Permanente 

desta Universidade, lotada no Departamento de Ciência da Computação, para 

cursar doutorado na Universidade Estadual de Campinas – Campinas/SP, curso 

de Ciência da Computação, área de concentração em “Ciência da Computação”, 

no período de 1º/3/2013 a 28/2/2014. RESOLUÇÃO CEPE nº 167/2012. 

 

4. Afastamento integral do servidor Teodorico de Castro Ramalho, ocupante do 

cargo de Professor Adjunto, matrícula no SIAPE nº 1267892, do Quadro 

Permanente desta Universidade, lotado no Departamento de Química, para cursar 

pós-doutorado na Universidade da Califórnia – San Diego/USA, curso de Química, 

área de concentração em “Química”, no período de 10/10/2012 a 9/4/2013, com 

ônus do CNPq. RESOLUÇÃO CEPE Nº 168/2012. 

 

5. Prorrogação de afastamento integral de Antônio Augusto Aguilar Dantas, 

ocupante do cargo de Professor Associado, matrícula no SIAPE nº 140751, do 

Quadro Permanente desta Universidade, lotado no Departamento de Engenharia, 

para cursar pós-doutorado na University of Twente/ITC/Enshede – Holanda, curso 

de Climate/Earth Observation, área de concentração em “Land – atmosfhere 

exchanges”, no período de 2/11/2012 a 8/2/2013. RESOLUÇÃO CEPE Nº 

169/2012. 



6. Prorrogação de afastamento integral de Elizabeth Ferreira, ocupante do cargo de 

Professor Associado, matrícula no SIAPE nº 140604, do Quadro Permanente 

desta Universidade, lotada no Departamento de Engenharia, para cursar pós-

doutorado na University of Twente/ITC/Enshede, Holanda, curso de Water 

Resources & Earth Observation, área de concentração em “Geo-Information 

Sciences”, no período de 2/11/2012 a 8/2/2013. RESOLUÇÃO CEPE Nº 

170/2012. 

 

7. Prorrogação de afastamento integral de Ahmed Ali Abdalla Esmin, ocupante do 

cargo de Professor Adjunto, matrícula no SIAPE nº 1272338, do Quadro 

Permanente desta Universidade, lotado no Departamento de Ciência da 

Computação, para cursar pós-doutorado na University of Ottawa/Canadá, curso 

de Engenharia Informática, área de concentração em “Ciência da Computação”, 

no período de 1/10/2012 a 31/10/2012. RESOLUÇÃO CEPE Nº 171/2012. 

 

8. Prorrogação de afastamento integral de Maria Ângela do Nascimento Gomes, 

ocupante do cargo de Professor Adjunto, matrícula no SIAPE nº 1331708, do 

Quadro Permanente desta Universidade, lotada no Departamento de 

Administração e Economia, para cursar doutorado na Universidade Federal de 

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

em “Gestão de Pessoas e Comportamento Organizacional”, no período de 

10/8/2012 a 9/8/2013. RESOLUÇÃO CEPE Nº 172/2012. 

 

9. Reconhecimento de título de doutor em Administração, obtido por Mariana de 

Aragão Pereira, na Lincoln University em Lincoln/Canterbury/Nova Zelândia. 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 173/2012. 

 

10. Recurso do candidato Paulo Henrique Franco Lucinda, contra resultado de 

concurso público para a classe de professor adjunto do DBI, área de “Zoologia” – 

Edital PRGDP 35/2012. RESOLUÇÃO CEPE Nº 174/2012. 

 

11. Memorando nº 047/2012, da Comissão de Vagas do CEPE, referente a alocação 

de vagas de professores efetivos para os departamentos de Ciências Humanas, 

Ciências Florestais, Química e Engenharia. RESOLUÇÃO CEPE Nº 175/2012. 

 



12. Memorando nº 050/2012, da Comissão de Vagas do CEPE, referente a 

destinação de duas vagas para o Departamento de Ciências Humanas, para 

contratação de professores efetivos sob regime de trabalho de 20 horas, área de 

“Língua Inglesa”. RESOLUÇÃO CEPE Nº 176/2012. 

 

13. Adequação do calendário escolar dos cursos de graduação referente ao primeiro 

período letivo de 2012 – após a greve. RESOLUÇÃO CEPE Nº 177/2012. 

 

14. Calendário escolar dos cursos de graduação referente ao segundo período letivo 

de 2012. RESOLUÇÃO CEPE Nº 178/2012. 

 

15. Calendário escolar dos cursos de pós-graduação stricto sensu, referente ao 

primeiro período letivo de 2012 – após a greve. RESOLUÇÃO CEPE Nº 179/2012. 

 

16. Assuntos Gerais. a) O conselheiro Luiz Fernando Coutinho de Oliveira deu ciência 

de acidente ocorrido em frente ao Departamento de Engenharia onde um ônibus 

da Empresa Autotrans, que faz a linha UFLA – Lavras, colidiu com seu veículo 

causando a perda total. Solicitou que seja estudada pela Direção da UFLA formas 

de se contornar esse tipo de situação que poderia ter sido agravada se o veículo 

não estivesse vazio. O Senhor Presidente informou que providências estão sendo 

tomadas junto à empresa e que administração da UFLA prestará apoio na 

resolução do problema. O conselheiro parabenizou a atitude do sargento Alan e 

soldado Afonso, ambos do posto policial da Polícia Militar no câmpus da UFLA 

pelas providências tomadas imediatamente após o acidente; b) O conselheiro 

João Almir Oliveira fez menção à apresentação do Grupo “Teatro Mágico”, dentro 

das comemorações dos 104 anos da UFLA enfatizando a qualidade da 

apresentação e parabenizando os organizadores. Falou ainda da ação 

beneficente do show que ajudará várias entidades da cidade com a doação de 

alimentos. A conselheira Maria de Fátima Ribeiro endossou as palavras do 

conselheiro João Almir Oliveira parabenizando a administração da UFLA pelo 

show; c) A conselheira Ana Paula Piovesan Melchiori parabenizou também a 

administração da UFLA pela realização do show e fez menção à solenidade de 

entrega de títulos realizada também dentro das comemorações do aniversário da 

UFLA, enfatizando a importância da iniciativa de atitudes de reconhecimento às 

pessoas que contribuem e contribuíram para o sucesso da instituição. A 



conselheira informou que o curso de Sistemas de Informação foi destacado no 

Guia do Estudante com o recebimento de quatro estrelas; d) O Senhor Presidente 

agradeceu a participação de todos nas comemorações dos 104 anos da 

instituição, citando as peculiaridades de cada evento realizado. Finalizando, o 

Senhor Presidente informou que a UFLA foi contemplada com 35 cargos de 

técnicos de nível superior e da publicação pelo Ministério da Educação de 61 

Funções Comissionadas de Coordenação de Curso que serão destinadas aos 

coordenadores dos cursos de graduação da UFLA, o que dará à administração a 

oportunidade de rever sua estrutura administrativa.  

 

Término: 17h50 


