
Informativo da 6ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO 

 

Data: 19/8/2015 

Início: 14h15 

Presidência: Édila Vilela de Resende Von Pinho 

 

CONSELHEIROS PRESENTES: Marco Antônio Villarta Neder, Alcides Moino Júnior, 

José Maria de Lima, Débora Cristina de Carvalho, André Vital Saúde, João Almir 

Oliveira, Alcinéia de Lemos Souza Ramos, Maria Cristina Angélico Mendonça, Marluce 

Rodrigues Pereira, Heloisa Rosa Carvalho, Luiz Marcelo Antonialli, João Cândido de 

Souza, Maria Laene Moreira de Carvalho, Fatima Maria de Souza Moreira, Felippe 

Ramos do Nascimento, Mateus Olimpyo Tavares de Ávila, Elcio Athayde Bueno Filho, 

Nivaldo Calixto Ribeiro, Rossano Wagner de Lima Botelho e Luis Antônio de Rezende. 

 

1. Primeiro. Ata da 5ª reunião do CEPE de 24/6/2015. Aprovada 

2. Referenda da Portaria nº 697, de 25/6/2015 que opina favoravelmente à 

assinatura do Acordo de Parceria a ser celebrado entre a Universidade Federal de 

Lavras e a Universidade do Porto/Portugal, para a execução do Programa 

Erasmus Mundus, Ação 2, Lote 9, consórcio “EBW+ - Euro- Brazilian Windows+. 

Referendada  

3. Referenda da Portaria nº 705, de 26/6/2015 que altera de “22 a 26/6/2015” para 

“22 a 1º/7/2015” o período para a escolha do curso predileto, exclusivo para 

estudantes de ABI-Engenharias, constante no calendário escolar dos cursos de 

graduação da UFLA referente ao primeiro período letivo de 2015. Referendada 

4. Referenda da Portaria nº 706, de 26/6/2015 que renova o afastamento integral da 

servidora Silvia Maria Medeiros Caporale, professora assistente, matrícula nº 

1631273, do Quadro Permanente desta Universidade, lotada no Departamento de 

Ciências Exatas, para cursar doutorado na Universidade de São Francisco, em 

Itatiba/SP, curso de Educação, área de concentração em “Educação”, no período 

de 1º/7/2015 a 30/12/2015. Referendada 

5. Referenda da Portaria nº 716, de 30/6/2015 que altera o art. 2º da Resolução 

CEPE nº 147, de 21/5/2015. Referendada 

6. Referenda da Portaria nº 717, de 30/6/2015 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 Ciências Humanas, área “Língua 

Latina, Filologia Românica e Leitura e Produção de Textos”. Referendada 



7. Referenda da Portaria nº 718, de 30/6/2015 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 Física, área “Instrumentação em 

Física: Espectroscopia, Ótica e Fotônica”. Referendada 

8. Referenda da Portaria nº 720, de 1º/7/2015 que inclui no calendário escolar dos 

cursos de graduação da UFLA, referente ao primeiro período letivo de 2015, uma 

sessão especial de colação de grau, realizada no dia 3/7/2015. Referendada 

9. Referenda da Portaria nº 739 de 3/7/2015, que autoriza o afastamento integral do 

servidor Luiz Antônio Augusto Gomes, Professor Associado do Quadro 

Permanente desta Universidade, lotado no Departamento de Agricultura, 

matrícula nº 989963, para cursar pós-doutorado na Universidade Politécnica da 

Catalunha/Espanha, área de concentração em “Ciências Agrárias”, no período de 

1º/9/2015 a 31/8/2016, com ônus da CAPES. Referendada 

10. Referenda da Portaria nº 798 de 14/7/2015, que homologa o reconhecimento do 

título de doutor em Ciência dos Alimentos, obtido na Universidade Europeia da 

Bretanha/França, por Naaman Francisco Nogueira Silva, no curso de doutorado 

em Ciência dos Alimentos da UFLA. Referendada 

11. Referenda da Portaria nº 799 de 14/7/2015, que estabelece, excepcionalmente 

para o primeiro período letivo de 2015, que seja considerado como critério de 

seleção para o prêmio “Mérito Acadêmico”, a que fazem juz os estudantes 

concluintes dos cursos de graduação da UFLA, somente o coeficiente de 

rendimento acadêmico igual ou superior a 75, independente de possíveis 

reprovações no histórico escolar. Referendada 

12. Referenda da Portaria nº 807 de 15/7/2015, que aprova o calendário escolar dos 

cursos de graduação da UFLA, referente ao 2º período letivo de 2015. 

Referendada 

13. Referenda da Portaria nº 811 de 17/7/2015, que aprova o calendário escolar dos 

programas de pós-graduação da UFLA, referente ao 2º período letivo de 2015. 

Referendada 

14. Referenda da Portaria nº 812 de 17/7/2015, que inclui no calendário escolar dos 

cursos de graduação da UFLA, referente ao primeiro período letivo de 2015, uma 

sessão especial de colação de grau, realizada no dia 20/7/2015. Referendada 

15. Referenda da Portaria nº 813 de 17/7/2015, que prorroga a data para o início da 

matrícula em disciplinas para a graduação (presencial) referente ao segundo 

período letivo de 2015, e adia até deliberação do CEPE, os demais prazos e 



atividades definidas no calendário aprovado pela Portaria nº 807/2015. 

Referendada 

16. Referenda da Portaria nº 814 de 17/7/2015, que altera de “uma” para “duas”, o 

número de vagas do concurso público para a área de “Instrumentação em Física: 

Espectroscopia, Ótica e Fotônica”, autorizado pela Portaria nº 718, de 30/6/2015. 

Referendada.  

17. Referenda da Portaria nº 825 de 21/7/2015, que prorroga a data do término da 

matrícula dos discentes selecionados para o 2º período letivo de 2015, e adia, até 

deliberação do CEPE, os demais prazos e atividades definidas no calendário 

aprovado pela Portaria nº 811/2015, a partir de 3/8/2015. Referendada 

18. Referenda da Portaria nº 826 de 21/7/2015, que autoriza, excepcionalmente, para 

o 2º período letivo de 2015, que na renovação de matrícula dos discentes 

veteranos, seja desconsiderado o Coeficiente de Rendimento Acadêmico, 

conforme o disposto no inciso II, do art. 58, do Regulamento Geral dos Programas 

de Pós-Graduação Stricto sensu da UFLA. Referendada 

19. Referenda da Portaria nº 847 de 31/7/2015, que renova o afastamento integral da 

servidora Adriana Xavier Freitas, Professora Assistente do Quadro Permanente 

desta Universidade, lotada no Departamento de Ciências Exatas, matrícula nº 

1696951, para cursar doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, em 

Belo Horizonte/MG, curso de Matemática, área de concentração em “Matemática”, 

no período de 2/8/2015 a 3/2/2016. Referendada 

20. Referenda da Portaria nº 856 de 3/8/2015, que implementa, a partir do primeiro 

período letivo de 2016, a reserva de 50% (cinquenta por cento) das vagas em 

cursos de graduação da UFLA, conforme previsto na Lei nº 12.711/2012. 

Referendada 

21. Referenda da Portaria nº 857 de 3/8/2015, que aprova o Edital nº 206 – 

DIPS/UFLA, referente a primeira etapa do Processo Seletivo de Avaliação Seriada 

– PAS (Grupo XVII - Triênio 2016-2018). Referendada 

22. Referenda da Portaria nº 858 de 3/8/2015, que aprova o Edital nº 207 – 

DIPS/UFLA, referente a segunda etapa do Processo Seletivo de Avaliação 

Seriada – PAS (Grupo XVI - Triênio 2015-2017). Referendada 

23. Referenda da Portaria nº 859 de 3/8/2015, que aprova o Edital nº 208 – 

DIPS/UFLA, referente a terceira etapa do Processo Seletivo de Avaliação Seriada 

– PAS (Grupo XV - Triênio 2014-2016). Referendada 

24. Referenda da Portaria nº 880 de 10/8/2015, que designa banca examinadora do 



concurso público do Departamento de Administração e Economia, área “Finanças 

no Setor Público”. Referendada 

25. Referenda da Portaria nº 883 de 10/8/2015, que designa banca examinadora do 

concurso público do Departamento de Ciências da Saúde, área “Atividades 

Integradoras/Agentes agressores e defesa do corpo humano”. Referendada 

26. Referenda da Portaria nº 886 de 10/8/2015, que designa banca examinadora do 

concurso público do Departamento de Engenharia, área “Eletrotécnica e 

Instalações Elétricas”. Referendada 

27. Referenda da Portaria nº 899 de 13/8/2015, que aprova o calendário escolar do 

curso de graduação em Letras-Português, modalidade a distância, referente ao 

segundo período letivo de 2015. Referendada 

28. Referenda da Portaria nº 900 de 13/8/2015, que aprova o calendário escolar do 

curso de graduação em Letras-Inglês, modalidade a distância, referente ao 

segundo período letivo de 2015. Referendada 

29. Calendário Escolar do curso de graduação em Filosofia, modalidade a distância, 

referente ao 2º período letivo de 2015. Aprovado 

30. Calendário Escolar do curso de graduação em Administração Pública, modalidade 

a distância, referente ao 2º período letivo de 2015. Aprovado 

31. Calendário Escolar do curso de graduação em Pedagogia, modalidade a 

distância, referente ao 2º período letivo de 2015. Aprovado 

32. Reconhecimento do título de mestre em Docência Universitária, obtido na 

Universidad Tecnológica Nacional/Buenos Aires/Argentina, por Rosimeri Vieira, 

no curso de mestrado profissional em Educação da UFLA. Indeferido 

33. Reconhecimento de título de doutor em Gestão, obtido na Universidade de 

Lisboa/Portugal, por Magno de Sousa, no curso de doutorado em Administração 

da UFLA. Homologado 

34. Acordo de Transferência de Material e Informações a ser celebrado entre a UFLA 

e a Embrapa, por intermédio de Centro de Pesquisas de Milho e Sorgo. Objetivo: 

estabelecer as condições necessárias à transferência pela Embrapa e uso pela 

UFLA, de materiais oriundos do gene de tolerância ao alumínio, as informações 

sobre sua sequência e demais informações correlatas ao seu uso. Parecer 

favorável 

35. Trigésimo Quinto. Acordo de Cooperação a ser celebrado entre a UFLA e o 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Objetivo: realização 

de estudos e pesquisas de interesse mútuo, bem como outras modalidades de 



cooperação, relacionados à ecologia de estradas e aos efeitos de outros tipos de 

empreendimentos lineares sobre biodiversidade. Parecer favorável 

36. Protocolo de Intenções a ser celebrado entre a UFLA e a University of 

Guelph/Canadá. Objetivo: estabelecimento de parceria internacional com o 

escopo de viabilizar a cooperação técnica, científica, educacional e cultural entre 

as partes. Parecer favorável 

37. Protocolo de Intenções a ser celebrado entre a UFLA e a Universidade Nacional 

de Misiones/Argentina. Objetivo: estabelecimento de parceria internacional com o 

escopo de viabilizar a cooperação técnica, científica, educacional e cultural entre 

as partes. Parecer favorável 

38. Protocolo de Intenções a ser celebrado entre a UFLA e o Instituto Superior 

Multiversidad Popular/Argentina. Objetivo: estabelecimento de parceria 

internacional com o escopo de viabilizar a cooperação técnica, científica, 

educacional e cultural entre as partes. Parecer favorável 

39. Protocolo de intenções a ser celebrado entre a UFLA e a Universidade de Auburn. 

Objetivo: desenvolvimento de relações de cooperação com base nos contatos 

estabelecidos e entendimentos mútuos, especialmente para desenvolver 

intercâmbio acadêmico e cultural, por meio de cooperação mútua nas áreas de 

ensino e de pesquisa. Parecer favorável 

40. Contrato de prestação de serviços a ser celebrado entre a UFLA, a Stoller do 

Brasil Ltda. e a FUNDECC. Objetivo: prestação de serviços necessários à 

execução do projeto de pesquisa intitulado “Efeito da pulverização de FCE sobre 

a força de desprendimento dos frutos de café”. Parecer favorável 

41. Acordo de mútua cooperação a ser celebrado entre a UFLA e a empresa Antares 

Reciclagem Ltda. Objetivo: execução do projeto de pesquisa e extensão intitulado 

“Avaliação da eficiência agronômica do Ecogesso e do Cloreto de Cálcio 

enriquecido com ZN e FE”. Parecer favorável 

42. Acordo de cooperação científica a ser celebrado entre a UFLA e a empresa 

Ajinomoto do Brasil Indústria e Comércio Ltda.. Objetivo: execução do projeto de 

pesquisa intitulado “redução do teor de sódio em alimentos utilizando realçadores 

de sabor”. Parecer favorável 

43. Acordo de cooperação acadêmica internacional a ser celebrado entre a UFLA e o 

Centro de Investigacion y Asistencia em Tecnologia y Diseño del Estado de 

Jalisco/México. Objetivo: estabelecimento de parceria internacional com o escopo 

de promover o intercâmbio de discentes em nível de graduação e de pós-



graduação, e o intercâmbio de docentes e pesquisadores, além da realização de 

projetos de pesquisa conjunta, intercâmbio de informações e realização de 

eventos e outras atividades de interesse mútuo. Parecer favorável 

44. Acordo de cooperação acadêmica internacional a ser celebrado entre a UFLA e a 

Universidad Surcolombiana/Colômbia. Objetivo: estabelecimento de parceria 

internacional com o escopo de promover o intercâmbio de discentes em nível de 

graduação e de pós-graduação, e o intercâmbio de docentes e pesquisadores 

entre as partes. Parecer favorável 

45. Autorização de afastamento integral do servidor Ahmed Ali Abdalla Esmi, 

Professor Associado do Quadro Permanente desta Universidade, lotado no 

Departamento de Ciência da Computação, matrícula nº 1272388, para cursar pós-

doutorado na University of Califórnia/Irvine/EUA, curso de Ciência da 

Computação, área de concentração em “Ciência da Computação”, no período de 

1º/2/2016 a 31/1/2017, com ônus do CNPq. Aprovada 

46. Autorização de afastamento integral do servidor Denilson Alves Pereira, Professor 

Adjunto do Quadro Permanente desta Universidade, lotado no Departamento de 

Ciência da Computação, matrícula nº 1541881, para cursar pós-doutorado no 

Virginia Polytechnic Institute and State/Virginia Tech/EUA, curso de Ciência da 

Computação, área de concentração em “Recuperação da Informação”, no período 

de 1º/2/2016 a 31/1/2017. Aprovada  

47. Recurso interposto pela estudante do Programa de Engenharia de Biomateriais, 

Maria Luiza Cafalchio de Oliveira, contra a decisão proferida pela Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, de exclusão da disciplina PEB-507 do plano de estudo, fora do 

prazo estabelecido no calendário escolar. Deferido 

48. Credenciamento de docentes no Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Computação. Foram aprovados o credenciamento de Ricardo Terra Nunes 

Bueno Villela como docente permanente e Leonardo Andrade Ribeiro como 

docente colaborador 

49. Credenciamento de docente no Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo. 

Foi aprovado o credenciamento de Norton Lloyd Darrell como docente 

visitante 

50. Credenciamento de docentes no Programa de Pós-Graduação em Botânica 

Aplicada. Foram aprovados os credenciamentos de Maria das Graças 

Cardoso e Marinês Ferreira Pires como docentes permanentes 

51. Solicitação do Departamento de Ciências da Saúde de alteração do regime de 



trabalho de “40 horas” para “dedicação exclusiva”, da vaga resultante da 

exoneração do professor Adriano José Pereira; e o aproveitamento do candidato 

aprovado em 3º lugar no concurso público realizado para a área de Ciências 

Morfofisiológicas/Anatomia e Fisiologia Humana, objeto do Edital PRGDP nº 

114/2015. Aprovada a alteração do regime de trabalho; a alocação da 

referida vaga para a área de Ciências Morfofisiológicas/Anatomia e 

Fisiologia Humana; e o aproveitamento do candidato aprovado em terceiro 

lugar no concurso público realizado para a área Ciências 

Morfofisiológicas/Anatomia e Fisiologia Humana, objeto do Edital PRGDP nº 

114/2014, homologado por meio do Edital PRPGD nº 10/2015 

52. Solicitação do Departamento de Direito de alteração do regime de trabalho de “20 

horas” para “dedicação exclusiva” das três vagas alocadas por meio da 

Resolução CEPE 038/2013 e realocadas ao Departamento de Direito, por meio da 

Resolução CEPE nº 199/2013; bem como a autorização de abertura imediata dos 

concursos para as referidas vagas. Aprovada a alteração proposta, bem como 

a abertura imediata dos concursos referentes a estas vagas 

53. Solicitação do Departamento de Direito, de abertura de concurso público para a 

área de “Prática Jurídica e Direito Processual Penal”. Aprovada  

54. Solicitação do Departamento de Direito, de abertura de concurso público para a 

área de “Prática Jurídica e Direito Processual Civil”. Aprovada 

55. Solicitação do Departamento de Ciências Exatas, de abertura de concurso público 

para uma vaga para a Classe A de Professor Assistente A, regime de trabalho de 

dedicação exclusiva, área de “Ensino/Educação – subárea: Ensino de Física”. 

Retirado de pauta para correção 

56. Solicitação do Departamento de Ciências da Saúde, de substituição da professora 

Stela Márcia Pereira pelo professor Rodrigo Ferreira de Moura, na Resolução 

CEPE nº 173/2015. Aprovada a substituição 

57. Realocação da professora Giancarla Aparecida Botelho Santos e das disciplinas 

sob sua responsabilidade, do Departamento de Educação Física para o 

Departamento de Ciências da Saúde. Aprovada a realocação bem como a 

transferência das disciplinas atualmente ministradas no Departamento de 

Educação Física 

58. Proposta de alteração do art. 3º da Resolução CEPE nº 089/2015, que dispõe 

sobre as normas para a regulamentação da formação pós-graduada com titulação 

simultânea entre a UFLA e outra instituição internacional. Aprovada 



59. Currículo de referência proposto pelo Departamento de Entomologia, a ser 

utilizado no processo de redistribuição do docente Stephan Malfitano Carvalho, 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 o currículo do candidato. Aprovado o 

currículo da professora Maria Fernanda Gomes Villalba Penãflor, indicado 

pelo Departamento de Entomologia e homologado os nomes dos 

professores Alcides Moino Júnior (presidente), Ronald Zanetti Bonetti Filho 

e Jair Campos de Moraes, para procederem à análise e pontuação do 

currículo de referência e do currículo do candidato 

60. Redistribuição do professor Cleverson Filgueiras, da Universidade Federal de 

Campina Grande para a UFLA. Homologado o parecer favorável da Comissão 

de Vagas e autorizada a redistribuição do professor Cleverson Filgueiras da 

Universidade Federal de Campina Grande para o Departamento de Física da 

UFLA 

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

Direito, área “Direito Empresarial”. Foram designados os professores Gustavo 

Pereira Leite Ribeiro (DIR) - presidente, Maria das Graças Paula (DIR) – vice-

presidente, Luciana Fernandes Berlini (DIR), Giordano Bruno Soares 

Roberto (UFMG) e Roberto Henrique Porto Nogueira (UFOP) como membros 

titulares e Renata Guimarães Pompeu (UFMG), Daniela Olímpio de Oliveira 

(DIR) e Leonardo Gomes Penteado Rosa (DIR) como membros suplentes 

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

Direito, área “Direito do Trabalho/Processo do Trabalho/Prática Trabalhista”. 

Foram designados os professores Gustavo Pereira Leite Ribeiro (DIR) - 

presidente, Pedro Ivo Ribeiro Diniz (DIR) – vice-presidente, Ricardo Augusto 

de Araújo Teixeira (DIR), Marcella Furtado Gomes (UFMG) e Érica Fernandes 

Teixeira (UnB) como membros titulares e Amauri César Alves (UFOP), Bruno 

Henrique Gonçalves (DIR) e Fernanda Gomes e Souza Borges (DIR) como 

membros suplentes 

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

Ciências da Saúde, área “Saúde da Família/Clínica Médica”. Foram designados 

os professores Luciano José Pereira (DSA) - presidente, Silvana Marcussi 

(DQI) – vice-presidente, Linaena Méricy da Silva (UNILAVRAS), Lucas 

Giarolla Gonçalves de Matos (DSA) e Marcos Vilela de Souza (DSA) como 



membros titulares e Alessandra de Castro Souza (UNILAVRAS), Rafael 

Neodini Remedio (DSA) e Rodrigo Ferreira de Moura (DSA) como membros 

suplentes 

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

Ciências da Saúde, área “Medicina/Estágio em Práticas Médicas”. Foram 

designados os professores Joziana Muniz de Paiva Barçante (DSA) - 

presidente, Stela Márcia Pereira (DSA) – vice-presidente, Guilherme Luiz 

Milanez (UNIBH), Maysa Helena de Aguiar Toloni (DNU) e Vitor Luis Tenório 

Mati (DSA) como membros titulares e Aline Carvalho Pereira (DSA), Cássio 

Vicente Pereira (UNILAVRAS) e Lucas Giarolla Gonçalves de Matos (DSA) 

como membros suplentes 

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

Ciências da Saúde, área “Saúde da Família/Educação Médica”. Foram 

designados os professores Stela Márcia Pereira (DSA) - presidente, Josilene 

Nascimento Seixas (DSA) – vice-presidente, Douglas Campidelli Fonseca 

(UNILAVRAS), Lucas Giarolla Gonçalves de Matos (DSA) e Maysa Helena de 

Aguiar Toloni (DNU) como membros titulares e Cristina Delarete Drummond 

(DSA), Luciana Aparecida Gonçalves Oliveira (UNILAVRAS) e Vitor Luis 

Tenório Mati (DSA) como membros suplentes 

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

Engenharia, área “Engenharia Ambiental e Sanitária/Saneamento Ambiental”. 

Foram designados os professores André Geraldo Cornélio Ribeiro (DEG) - 

presidente, Fátima Resende Luiz Fia (DEG) – vice-presidente, Cláudio Milton 

Montenegro Campos (DEG), Arthur Benedicto Ottoni (UNIFEI) e Marcia Viana 

Lisboa Martins (UNIFEI) como membros titulares e Gilberto Coelho (DAS), 

Maria Elisa Magri (UFSC) e Leonardo Duarte Batista da Silva (UFRRJ) como 

membros suplentes 

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

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

professores André Grützmann (DCC) - presidente, André Luiz Zambalde 

(DCC) – vice-presidente, Renata Maria Porto Vanni (IFSP), Jordan Pauleski 

Juliani (UDESC) e Luiz Marcelo Antonialli (DAE) como membros titulares e 

André Pimenta Freire (DCC), Rêmulo Maia Alves (DCC) e Heleno Fülber 

(UFPA) como membros suplentes 

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



Ciências Exatas, área “Matemática”. Foram designados os professores Rita de 

Cássia Dornelas Sodré Broche (DEX) - presidente, Márcio Fialho Chaves 

(DEX) – vice-presidente, Ana Carolina Dias do Amaral Ramos (DEX), Fábio 

Scalco Dias (UNIFEI) e Marcia Sayuri Kashimoto (UNIFEI) como membros 

titulares e Maria do Carmo Pacheco de Toledo Costa (DEX), Sanderson 

Lincohn Gonzaga de Oliveira (DCC), Luiz Cleber Tavares de Brito (DFI) e 

Jorge Andrés Julca Avila (UFSJ) como membros suplentes 

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

Química, área “Química Orgânica/Química Geral”. Foram designados os 

professores Denilson Ferreira de Oliveira (DQI) - presidente, Josefina 

Aparecida de Souza (DQI) – vice-presidente, Elson Santiago de Alvarenga 

(UFV), Luiz Gustavo de Lima Guimarães (UFSJ) e Marisi Gomes Soares 

(UNIFAL) como membros titulares e Rafael César Russo Chagas (UFSJ), 

Silvana Marcussi (DQI) e Jonas Leal Neto (DQI) como membros suplentes 

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

Engenharia, área “Fenômenos de Transporte”. Foram designados os 

professores Zuy Maria Magriotis (DQI) - presidente, Alexandre de Paula 

Peres (DCA) – vice-presidente, Fernando Cunha Peixoto (UFF), José 

Guilherme Lembi Ferreira Alves (DCA) e Juliano Elvis de Oliveira (DEG) 

como membros titulares e Leandro Soares de Oliveira (UFMG), Sérgio 

Martins de Souza (DFI) e Josefina Aparecida de Souza (DQI) como membros 

suplentes 

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

Ciências Florestais, área “Silvicultura”. Foram designados os professores 

Renato Luiz Grisi Macedo (DCF) - presidente, Anderson Cleiton José (DCF) – 

vice-presidente, Lucas Amaral de Melo (DCF), Marx Leandro Naves Silva 

(DCS) e Paulo Sérgio dos Santos Leles (UFRRJ) como membros titulares e 

Luciana Botezelli (UNIFAL), Rosângela Alves Tristão Borém (DBI) e Luis 

Antônio Coimbra Borges (DCF) como membros suplentes 

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

Ciências da Saúde, área “Saúde da Família/Ginecologia e Obstetrícia”. Foram 

designados os professores Luciano José Pereira (DSA) - presidente, Márcio 

Gilberto Zangerônimo (DMV) – vice-presidente, Eduardo Batista Cândido 

(UFMG), Vitor Luis Tenório Mati (DSA) e Alessandra de Castro Souza 

(UNILAVRAS) como membros titulares e Linaena Méricy da Silva 



(UNILAVRAS), Rodrigo Ferreira de Moura (DSA) e Rafael Neodini Remedio 

(DSA) como membros suplentes 

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

Ciências da Saúde, área “Saúde da Família/Pediatria”. Foram designados os 

professores Joziana Muniz de Paiva Barçante (DSA) - presidente, Wilson 

César de Abreu (DNU) – vice-presidente, Annie Beatriz de Carvalho 

(UNIFENAS), Miriam Monteiro de Castro Graciano (DSA) e Vitor Luis Tenório 

Mati (DSA) como membros titulares e Aline Carvalho Pereira (DSA), Helena 

Alves Soares Chini (IF Sul de Minas) e Rodrigo Ferreira de Moura (DSA) 

como membros suplentes 

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

Engenharia, área “Desenho Técnico”. Foram designados os professores 

Antônio Carlos Néri (DEG) - presidente, Moacir de Souza Dias Júnior (DCS) – 

vice-presidente, Gabriel Araújo e Silva Ferraz (DEG), Flávio Alves 

Damasceno (DEG) e Marcus Vinícius Morais de Oliveira (UFRRJ) como 

membros titulares e Ricardo Rodrigues Magalhães (DEG), Daniel Augusto 

Pereira (DEG) e Joelma Rezende Durão Pereira (UNILAVRAS) como 

membros suplentes 

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

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

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

Tales Heimfarth (DCC) – vice-presidente, Raphael Winckler de Bettio (DCC), 

Mariá Cristina Vasconcelos Nascimento Rosset (UNIFESP) e Paulo Henrique 

Ribeiro Gabriel (UFU) como membros titulares e Dilson Lucas Pereira (DCC), 

Marcelo Zanchetta do Nascimento (UFU) e Tadayuki Yanagi Júnior (DEG) 

como membros suplentes 

76. Prorrogação da data de início de matrícula dos cursos de graduação presenciais 

da UFLA. Deliberou-se por estabelecer que a matrícula nos cursos 

presenciais de graduação da UFLA referente ao segundo período letivo de 

2015, não seja iniciada no dia 20/8/2015, conforme previsto na Portaria nº 

813/2015; determinar que um novo procedimento seja adotado após a 

reunião a ser realizada entre membros dos comandos de greve docente e 

técnico-administrativo, da Pró-Reitoria de Graduação e de representantes 

dos discentes dos cursos de graduação e dos programas de pós-

graduação; e ainda que, as decisões tomadas na referida reunião sejam 



homologadas por este Conselho 

77. Protocolo de Intenções a ser celebrado entre a UFLA e a Southern University and 

A&M College of Baton Rouge/Estados Unidos. Objetivo: suporte mútuo para a 

realização de intercâmbio de docentes e discentes, atividades conjuntas de 

pesquisa e extensão, intercâmbio cultural e de materiais acadêmicos, programas 

acadêmicos de curto prazo e participação em seminários e encontros 

acadêmicos. Parecer favorável 

78. Acordo de cooperação internacional a ser celebrado entre a UFLA e a 

Universidad Nacional de La Plata. Objetivo: realização de pesquisas conjuntas, 

intercâmbio de pesquisadores, docentes e discentes, atividades acadêmicas e 

intercâmbio de informações técnico-científicas. Parecer favorável  

79. Acordo Geral para cooperação acadêmica a ser celebrado entre a UFLA e a 

Szent István University. Objetivo: estabelecimento de esforço acadêmico 

colaborativo por meio de intercâmbio de estudantes, docentes e técnico-

administrativos, com vistas a estudos, pesquisas, visitas, intercâmbio de 

informações e publicações e implementação de projetos de educação e de 

pesquisa cooperativos. Parecer favorável  

80. Assuntos Gerais. A Senhora Presidente falou da programação da Semana de 

Ciência, Cultura e Arte que acontecerá no período de 28 de agosto a 6 de 

setembro próximo, dentro das comemorações dos 107 anos da instituição, com 

destaque para o  show do Grupo Musical “O Teatro Mágico”, o show “Ô de Casa” 

com a apresentação de músicos e bandas locais e o show do cantor Nando Reis.  

O conselheiro Alcides Moino Júnior deu ciência do corte de 75% dos recursos do 

Programa de Apoio à Pós-Graduação - PROAP e pediu a compreensão de todos.  

 

Término: 16h45 


