
Informativo da 5ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO 

 

Data: 24/6/2015 

Início: 17h50 

Presidência: Édila Vilela de Resende Von Pinho 

 

CONSELHEIROS PRESENTES: Soraya Alvarenga Botelho, Tadayuki Yanagi Júnior, 

José Roberto Pereira, João Almir Oliveira, Alcinéia de Lemos Souza Ramos, Ana Paula 

Piovesan Melchiori, Luiz Henirque Rezende Maciel, Maria Cristina Angélico Mendonça, 

Marluce Rodrigues Pereira, Heloisa Rosa Carvalho, João Cândido de Souza, Maria 

Laene Moreira de Carvalho, Fatima Maria de Souza Moreira, Marcos Vinícius Cotta 

Ferreira, Felippe Ramos do Nascimento, Mateus Olimpyo Tavares de Ávila, Elcio 

Athayde Bueno Filho, Rossano Wagner de Lima Botelho, Écio de Carvalho Rezende e 

Luis Antônio de Rezende. 

 

1. Ata da 4ª reunião do CEPE de 21/5/2015. Aprovada  

2. Referenda da Portaria nº 595, de 27/5/2015 que autoriza o aproveitamento do 

candidato aprovado em terceiro lugar no concurso público realizado para a área 

de “Fundamentos de Programação”, objeto do Edital PRGDP nº 114/2014, 

homologado nos termos do Edital PRGDP nº 46/2015 e publicado no Diário Oficial 

da União de 15/5/2015. Referendada 

3. Referenda da Portaria nº 596, de 27/5/2015 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 Ciência da Computação, área 

“Fundamentos de Programação”. Referendada 

4. Redistribuição do professor Fernando Henrique Ferrari Alves, da Universidade 

Federal do Acre para a UFLA. Homologado o parecer favorável da Comissão 

de Vagas e autorizada a redistribuição do professor Fernando Henrique 

Ferrari Alves para o Departamento de Ciências da Saúde da UFLA 

5. Currículo de referência proposto pelo Departamento de Ciências da Saúde, a ser 

utilizado no processo de redistribuição do docente Túlio da Silva Junqueira, da 

Universidade Federal da Grande Dourados para a UFLA, em conformidade com a 

Resolução CEPE 166/2014; e homologação de nomes para procederem à análise 

e pontuação do currículo de referência e do currículo do candidato. Foi  aprovado 

o currículo do professor Vitor Luís Tenório Mati, indicado pelo 

Departamento de Ciências da Saúde, como referência para a análise do 



currículo do candidato pleiteante à redistribuição e a homologação dos 

nomes dos professores Stela Márcia Pereira (presidente), Vitor Luís Tenório 

Mati e Miriam Monteiro de Castro Graciano, para procederem à análise e 

pontuação do currículo de referência e do currículo do candidato 

6. Currículo de referência proposto pelo Departamento de Física, a ser utilizado no 

processo de redistribuição do docente Cleverson Filgueiras, da Universidade 

Federal de Campina Grande para a UFLA, em conformidade com a Resolução 

CEPE 166/2014; e homologação de nomes para procederem à análise e 

pontuação do currículo de referência e do currículo do candidato. Foi aprovado o 

currículo do professor Luiz Cleber Tavares de Brito, indicado pelo 

Departamento de Física, como referência para a análise do currículo do 

candidato pleiteante à redistribuição, e homologou-se os nomes dos 

professores Gilson Dallabona (presidente), Fabiano Lemes Ribeiro e Lucas 

Monteiro Chaves, para procederem à análise e pontuação do currículo de 

referência e do currículo do candidato 

7. Currículo de referência proposto pelo Departamento de Ciência do Solo, a ser 

utilizado no processo de redistribuição do docente Bruno Teixeira Ribeiro, da 

Universidade Federal de Uberlândia para a UFLA, em conformidade com a 

Resolução CEPE 166/2014; e homologação de nomes para procederem à análise 

e pontuação do currículo de referência e do currículo do candidato. Foi aprovado 

o currículo do professor Yuri Lopes Zinn, indicado pelo Departamento de 

Ciência do Solo, como referência para a análise do currículo do candidato 

pleiteante à redistribuição e a homologação dos nomes dos professores 

Yuri Lopes Zinn (presidente), João José Granate de Sá e Melo Marques e 

Luiz Fernando Coutinho de Oliveira, para procederem à análise e pontuação 

do currículo de referência e do currículo do candidato 

8. Recurso interposto pelo estudante Carlos Roberto de Araújo, contra a decisão 

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

do Curso de Graduação em Administração Pública a Distância, por ter infringido o 

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

9. Recurso interposto pelo estudante Gabriel Dutra, contra a decisão proferida pela 

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

Graduação em Administração Pública a Distância, por ter infringido o prescrito no 

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

10. Solicitação do estudante do Curso de Graduação em Sistemas de Informação 



Vancley Oliveira Simão, referente a quebra de pré-requisito para cursar a 

disciplina GCC-128. Deferida 

11. Solicitação do estudante do Curso de Graduação em Sistemas de Informação 

Henrique Augusto Batista Silva, referente a quebra de pré-requisito para cursar a 

disciplina GCC-128. Deferida 

12. Solicitação do estudante do Curso de Graduação em Sistemas de Informação 

André Luiz Albernaz de Siqueira, referente a quebra de pré-requisito para cursar 

as disciplinas GCC-111. Deferida 

13. Solicitação do estudante do Curso de Graduação em Ciência da Computação 

Juventino Fiqueiredo de Lacerda Neto, referente a quebra de pré-requisito para 

cursar a disciplina GCC-122. Deferida 

14. Solicitação do estudante do Curso de Graduação em Ciência da Computação 

Paulo Henrique de Almeida, referente a quebra de pré-requisito para cursar a 

disciplina GCC-130. Deferida 

15.  Solicitação do estudante do Curso de Graduação em Engenharia de Controle e 

Automação Demétrius Russo, referente a quebra de pré-requisito para cursar a 

disciplina GNE-212. Deferida 

16. Solicitação do estudante do Curso de Graduação em Medicina Veterinária 

Mariana da Mata Silveira, referente a quebra de pré-requisito para cursar as 

disciplinas GMV-128, GMV-133 e GMV-176. Deferida 

17. Solicitação do estudante do Curso de Graduação em Sistemas de Informação 

Michael Tadeu Alves de Oliveira, referente a quebra de pré-requisito para cursar a 

disciplina GCC-138. Deferida 

18. Solicitação do estudante do Curso de Graduação em Ciência da Computação 

Bruno Piovesan Melchiori Peruzza, referente ao aproveitamento de créditos 

cursados nas disciplinas GEX-101 e GEX-156 para a disciplina GEX-104. 

Deferido 

19. Recurso interposto pelo estudante Marcus Paulo Alves de Oliveira, contra decisão 

proferida pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, referente a entrega de dissertação 

do Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aplicada, fora do prazo 

regulamentar. Deferido 

20. Proposta de alteração do § 1º do art. 6º da Resolução CEPE nº 121/2014, que 

trata das normas para realização de atividades acadêmicas internacionais pelos 

discentes da UFLA. Aprovada a alteração passando o § 1º a vigorar com a 

seguinte redação: “§ 1º Caberá ao discente solicitar o encerramento da AAI, 



junto à DRI no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o retorno ao Brasil ou 

após a situação prevista no § 7º do art. 5, com apresentação dos seguintes 

documentos: relatório final das atividades devidamente preenchido e 

assinado, passagens e passaporte (original e cópia). Nos casos em que 

foram cursadas disciplinas será necessária além dos documentos 

supracitados, a apresentação do histórico e ementas (oficial original) e o 

requerimento de aproveitamento de créditos. Poderá ser solicitado o 

histórico traduzido e juramentado, com prazo máximo de entrega a ser 

definido pela DRI. Nos casos em que foram desenvolvidas outras atividades 

acadêmico-científico-culturais deverá ser apresentado comprovante de 

conclusão das atividades (oficial original) ou formulário específico 

disponibilizado no sítio eletônico da DRI e o requerimento de 

aproveitamento de atividades”.  

21. Proposta formulada pela Comissão de Vagas que versa sobre os procedimentos a 

serem adotados pela instituição acerca da seleção de professor substituto para os 

professores que se afastarem para aperfeiçoamento, especialização, mestrado, 

doutorado ou pós-doutorado. Indeferido nos termos propostos 

22. Proposta formulada pela Comissão de Vagas de alocação de uma vaga para 

provimento de cargo efetivo de magistério superior para o Departamento de 

Administração e Economia na área de “Administração Pública Gerencial” e 

autorização de aproveitamento do candidato aprovado em segundo lugar no 

concurso público realizado para a mesma área, objeto do Edital PRGDP nº 

114/2014. Foi aprovada a alocação da vaga e o aproveitamento do candidato 

aprovado no concurso especificado 

23. Proposta formulada pela Comissão de Vagas de alocação de uma vaga para 

provimento de cargo efetivo de magistério superior para o Departamento de 

Ciências Exatas na área de “Estatística” e autorização de aproveitamento do 

candidato aprovado em segundo lugar no concurso público realizado para a 

mesma área, objeto do Edital PRGDP nº 114/2014. Aprovada  

24. Proposta de Resolução que versa sobre a regulamentação da oferta de 

disciplinas que utilizam metodologia de educação a distância nos cursos de 

graduação presenciais da UFLA. Retirado de pauta 

25. Renovação de afastamento integral do servidor Eric Fernandes de Mello Araújo, 

Professor Assistente do Quadro Permanente desta Universidade, lotado no 

Departamento de Ciência da Computação, matrícula nº 1629414, para cursar 



doutorado na Vrije Universiteit Amsterdam/Holanda, área de concentração em 

“Agentes Inteligentes/Inteligência Artificial”, no período de 1º/9/2015 a 30/8/2016. 

Aprovada.  

26. Solicitação de alteração do período de afastamento concedido à professora Luciana 

Azevedo Rodrigues, por meio da Resolução CEPE nº 082/2015, de “3/8/2015 a 

2/8/2016” para “7/3/2016 a 6/3/2017”. Aprovada 

27. Credenciamento e descredenciamento de docentes no Programa de Pós-Graduação 

em Ecologia Aplicada. Foram aprovados, em conformidade com o estabelecido 

na Resolução CEPE nº 178/2009, o credenciamento de Marcelo Passamani, 

Paulo dos Santos Pompeu, Júlio Neil Cassa Louzada, Eduardo van den Berg, 

Alex Bager, Lucas Del Bianco Faria, Renato Gregorin, Dulcinéia de Carvalho, 

Rodrigo Lopes Ferreira, Alessandra Angélica de Pádua Bueno, Carla Rodrigues 

Ribas, Flávia de Freitas Coelho, Luis Marcelo Tavares de Carvalho e Ronald 

Zanetti Bonetti como docentes permanentes; Clara Bentes Grilo e Bernard 

Josiah Barlow como docentes colaboradores; e ainda o descredenciamento de 

Douglas Antônio de Carvalho 

28. Solicitação do Departamento de Ciências da Saúde de alteração dos professores 

responsáveis pelos concursos públicos autorizados pelas Resoluções CEPE 156 e 

157/2015. Foi aprovada a alteração, passando o professor Vitor Luis Tenório 

Mati a ser responsável pelo concurso da área de Saúde da Família/Educação 

Médica e a professora Miriam Monteiro de Castro Graciano a ser responsável 

pelo concurso da área de Saúde da Família/Pediatria.  

29. Alteração do calendário escolar dos programas de pós-graduação da UFLA referente 

ao primeiro período letivo de 2015, aprovado pela Resolução CEPE nº 396/2014. 

Foram aprovadas as alterações propostas pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

referentes à 2ª Oferta do ano de 2015, da disciplina de nivelamento PEX 502 - 

Estatística Básica 

30. Assuntos Gerais. A conselheira Heloisa Rosa Carvalho parabenizou a conselheira 

Maria Laene Moreira de Carvalho e o professor Luiz Antônio de Bastos Andrade, 

ambos lotados no Departamento de Agricultura, pelo recebimento da Comenda 

Antônio Secundino de São José. A comenda é outorgada anualmente pelo 

governador do estado de Minas Gerais à personalidades que se destacam no 

desenvolvimento da agricultura, pecuária, abastecimento, saneamento e meio 

ambiente.  

 

Término: 20h15 


