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Às dezessete horas e quarenta minutos do dia dezoito de novembro do ano de 1 

dois mil e dezesseis, reuniu-se o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 2 

Universidade Federal de Lavras, no Salão dos Conselhos, Prédio da Reitoria, 3 

sob a presidência do professor José Roberto Soares Scolforo, Reitor da UFLA, 4 

com a presença dos conselheiros, Édila Vilela de Resende Von Pinho, Ronei 5 

Ximenes Martins, Débora Cristina de Carvalho, Rafael Pio, João José Granate 6 

de Sá e Melo Marques, Patrícia Maria Silva, Ana Paula Piovesan Melchiori, 7 

Heloisa Rosa Carvalho, Zuy Maria Magriotis, Denis Renato de Oliveira, 8 

Amanda Castro Oliveira, Flávia Barbosa Silva Botelho, Alcinéia de Lemos 9 

Souza Ramos, Jaime Vilela de Resende, João Paulo Rodrigues Alves Delfino 10 

Barbosa, José Airton Rodrigues Nunes, Thales Eliopoulos Júnior, Igor Jean 11 

Ferreira, Ana Eliza Ferreira Alvim da Silva, Juliana Moreira Magalhães, 12 

Rossano Wagner de Lima Botelho e Matheus Olimpyo Tavares de Ávila. 13 

Inicialmente o Senhor Presidente justificou a ausência dos conselheiros 14 

Teodorico de Castro Ramalho, Vitor Luis Tenorio Mati, Luciana Alves Caldeira 15 

Brant e Giovanna Carla Cândida. Na sequência, o Senhor Presidente fez 16 

menção à pauta da presente reunião e comunicou a extensão do mandato dos 17 

representantes discentes dos cursos de graduação até o término do movimento 18 

de greve. Dando continuidade à reunião, foram tratados os seguintes assuntos. 19 

Primeiro. Ata da 9ª reunião do CEPE de 5/10/2016. Aprovada. O conselheiro 20 

Thales Eliopoulos Júnior solicitou a inversão dos assuntos da pauta para que 21 

fossem discutidos, neste momento, os calendários escolares dos cursos de 22 

graduação e dos programas de pós-graduação da UFLA, face ao movimento 23 

paredista e haja vista a manifestação realizada no presente momento por 24 

estudantes. O Senhor Presidente esclareceu que a inversão da pauta não se 25 

justifica e solicitou a compreensão por parte do estudante. O conselheiro 26 
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Thales Eliopoulos Júnior solicitou ainda que a reunião fosse filmada para 1 

transmissão ao vivo. Quanto à esta solicitação, o Senhor Presidente informou 2 

que tal procedimento não tem amparo regimental. Falou da comissão 3 

constituída para regulamentar as transmissões, cujo trabalho ainda não foi 4 

concluído, impossibilitando o procedimento. O conselheiro Thales Eliopoulos 5 

Júnior solicitou também a participação de alguns manifestantes na reunião. O 6 

Senhor Presidente esclareceu que o Conselho tem representantes da categoria 7 

em sua composição, não sendo reconhecida a participação de membros 8 

externos. A pedido dos conselheiros foi dada continuidade à reunião conforme 9 

a seguir. Segundo. Referenda da Portaria nº 1.503, de 6/10/2016, que inclui no 10 

calendário escolar dos cursos de graduação da UFLA, aprovado por meio da 11 

Resolução CEPE nº 254/2016, uma sessão especial de colação de grau 12 

realizada no dia 7/10/2016. Referendada. Terceiro. Referenda da Portaria nº 13 

1.537, de 17/10/2016, que aprova o Edital nº 227 - DIPS/UFLA de 17/10/2016, 14 

que torna pública a oferta de vagas nos cursos de graduação presenciais na 15 

UFLA, com validade para o primeiro período letivo de 2017, nas seguintes 16 

formas de ingresso: Mudança Interna de Curso, Transferência Externa de Curso 17 

e Obtenção de Novo Título. Referendada. Quarto. Referenda da Portaria nº 18 

1.589, de 25/10/2016, que autoriza o afastamento integral do servidor Márcio 19 

Norberto Farias, Professor Adjunto do Quadro Permanente desta Universidade, 20 

lotado no Departamento de Educação Física, matrícula nº 1316756, para 21 

cursar pós-doutorado na Universidade de Leipzig/Alemanha, área de 22 

concentração em “Filosofia da Educação”, no período de 1º/11/2016 a 23 

31/10/2017. Referendada. Quinto. Referenda da Portaria nº 1.610, de 24 

25/10/2016, que opina favoravelmente ao acordo de cooperação científica e 25 

tecnológica a ser celebrado entre a Universidade Federal de Lavras (UFLA), a 26 
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Associação Instituto Tecnológico Vale (ITV) e a Vale S/A, com a interveniência 1 

da Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural (FUNDECC), 2 

objetivando o desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado “Estudos sobre 3 

atributos microbiológicos e bioquímicos do solo em áreas de mineração de 4 

ferro em reabilitação”. Referendada. Sexto. Referenda da Portaria nº 1.615, de 5 

1º/11/2016, que opina favoravelmente ao acordo de cooperação a ser 6 

celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Defesa/Secretaria de 7 

Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto/Departamento de Ensino e a Universidade 8 

Federal de Lavras, com o objetivo de viabilizar a participação da UFLA, seus 9 

docentes e estudantes universitários selecionados para a “Operação Tocantins” 10 

do Projeto Rondon, no mês de janeiro de 2017, contribuindo para a formação 11 

do universitário como cidadão; integrando o universitário ao processo de 12 

desenvolvimento nacional, por meio de ações participativas sobre a realidade 13 

do país; consolidando no universitário brasileiro, o sentido de responsabilidade 14 

social coletiva, em prol da cidadania, do desenvolvimento e da defesa dos 15 

interesses nacionais; estimulando no universitário a produção de projetos 16 

coletivos locais, em parceria com as comunidades assistidas; e contribuindo 17 

para a melhoria das condições de vida e bem-estar da população do município 18 

de Aliança do Tocantins/TO, por meio de ações que tragam efeitos duradouros 19 

para a economia, a saúde, a educação e o meio ambiente. Referendada. 20 

Sétimo. Referenda da Portaria nº 1.632, de 7/11/2016, que nomeia os 21 

servidores Zamir Roberto de Carvalho Júnior, Lucas Timoteo da Silva, Maíra 22 

Cristiane de Souza Miranda, Ismene Nicoline, Isael Aparecido Rosa, Maísa 23 

Aparecida de Lima, Shirley Michelle de Alcântara e Gisele Aparecida Costa 24 

Martins (suplente), para, sob a presidência do primeiro, constituírem comissão 25 

receptora e escrutinadora de votos da eleição de representante do corpo 26 
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técnico-administrativo, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - 1 

CEPE, realizada no dia 10 de novembro de 2016. Referendada. Oitavo. 2 

Reconhecimento de título de doutor em Administração de Negócios obtido na 3 

University of Management & Technology/Virgínia/USA, por Rossano Soares 4 

Tavares, no curso de doutorado em Administração da UFLA. O Senhor 5 

Presidente fez um relato sobre o processo e fez menção ao parecer emitido 6 

pela comissão constituída pela Resolução nº 069/2016 da Pró-Reitoria de Pós-7 

Graduação. A comissão não recomendou o reconhecimento do título, por 8 

considerar que não há equivalência entre o programa cursado e o programa 9 

ofertado pela UFLA, infringindo desta forma o exigido pelo Regulamento Geral 10 

dos Programas de Pós-Graduação da UFLA e por considerar a qualidade do 11 

material escrito insuficiente em relação ao padrão exigido pela UFLA. Após 12 

discussões foi acatado o parecer exarado pela comissão de avaliação, e 13 

indeferido o reconhecimento do título de doutor obtido no exterior por Rossano 14 

Soares Tavares. Nono. Reconhecimento de título de doutor em Administração 15 

obtido na Universidad Nacional de Misiones/Facultad de Ciencias 16 

Economicas/Argentina, por Cleberson Eller Loose, no curso de doutorado em 17 

Administração da UFLA. Da mesma forma como tratado no item anterior da 18 

pauta desta reunião, o Senhor Presidente fez menção ao parecer da comissão 19 

constituída pela Resolução nº 067/2016 da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 20 

que não recomendou o reconhecimento do título, por considerar que os 21 

conteúdos das disciplinas cursadas na Universidad Nacional de Misiones não 22 

apresentam equivalência com os conteúdos obrigatórios do Programa de Pós-23 

Graduação em Administração da UFLA. Após discussões foi acatado o parecer 24 

exarado pela comissão de avaliação, e indeferido o reconhecimento do título de 25 

doutor obtido no exterior por Cleberson Eller Loose. Décimo. Reconhecimento 26 



Ata da 10ª Reunião do CEPE do dia 18/11/2016 - P. 5 
 

de título de doutor em Biologia Integrativa de Plantas obtido no Centre 1 

International D’Etudes Superieures en Sciences Agronomiques/França, por 2 

Cecílio Frois Caldeira Júnior, no curso de doutorado em Fisiologia Vegetal da 3 

UFLA. Após esclarecimentos pertinentes e com amparo no parecer da 4 

comissão designada pela Resolução nº 080, de 10/8/2016, da Pró-Reitoria de 5 

Pós-Graduação, o reconhecimento foi homologado. Décimo Primeiro. 6 

Reconhecimento de título de doutor em Criação de Empresas, Direção de 7 

Pymes e Empresa Familiar obtido na Universidad de Castilha-La 8 

Mancha/Espanha, por Rafael Minami Suzuki, no curso de mestrado em 9 

Administração da UFLA. O reconhecimento foi homologado com amparo no 10 

parecer emitido pela Comissão constituída pela Resolução nº 071, de 11 

20/7/2016, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Décimo Segundo. Proposta de 12 

alteração do calendário escolar dos cursos de graduação presenciais da UFLA, 13 

referente ao segundo período letivo de 2016, aprovado pela Resolução CEPE 14 

254/2016. Aprovada. Décimo Terceiro. Redistribuição da professora Apolliane 15 

Xavier Moreira dos Santos, do Instituto Federal de Educação, Ciência e 16 

Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais para a UFLA. O Senhor Presidente fez 17 

menção aos pareceres emitidos pela Comissão de Vagas e pela banca, após a 18 

defesa pública da proposta de trabalho a ser desenvolvido na instituição pela 19 

pleiteante. A conselheira Alcinéia de Lemos Souza Ramos questionou o 20 

interesse público da redistribuição em questão, pelo fato de a professora não 21 

poder ministrar aulas no ensino superior e de não ofertamos na UFLA, o ensino 22 

infantil. O conselheiro Ronei Ximenes Martins esclareceu, pela Comissão de 23 

Vagas que analisou todo o processo, que o interesse está caracterizado na 24 

origem da vaga já ocupada na UFLA, a qual será permutada com o Instituto 25 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais. Foram 26 



Ata da 10ª Reunião do CEPE do dia 18/11/2016 - P. 6 
 

apresentados questionamentos quanto à implantação do Núcleo de Educação à 1 

Infância, em virtude de a UFLA dispor em seu quadro permanente de outros 2 

cargos efetivos de professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), 3 

que atuarão no referido Núcleo. O Senhor Presidente teceu esclarecimentos e 4 

informou que os docentes do EBTT, lotados no Departamento de Educação, 5 

estão trabalhando no projeto do Núcleo de Educação à Infância. Após outros 6 

esclarecimentos pertinentes, foi homologado o parecer favorável da Comissão 7 

de Vagas e autorizada a redistribuição da professora Apolliane Xavier Moreira 8 

dos Santos, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste 9 

de Minas Gerais para o Departamento de Educação da UFLA. Foram 10 

registrados 4 abstenções de votos e 2 votos contrários. O Senhor Presidente 11 

se colocou à disposição dos conselheiros para discussão neste Conselho dos 12 

temas relacionados à Educação Infantil e Redistribuição. Décimo Quarto. 13 

Redistribuição do professor Túlio da Silva Junqueira, da Universidade Federal 14 

da Grande Dourados para a UFLA. O Senhor Presidente fez um relato sobre o 15 

processo e fez menção ao parecer do Departamento de Ciências da Saúde 16 

após questionamentos levantados por este Conselho. A conselheira Amanda 17 

Castro Oliveira propôs que o assunto fosse retirado de pauta e julgado 18 

posteriormente. Em votação, a proposta da conselheira foi aprovada. Décimo 19 

Quinto. Solicitação do Departamento de Ciências da Saúde de alteração da 20 

área alocada ao Departamento por meio da Resolução CEPE nº 352/2015, de 21 

“Formação do Ser Humano/Bases Celulares e Moleculares” para “Medicina da 22 

Família/Clínica Médica”; e da área alocada por meio da Resolução CEPE nº 23 

343/2015, de “Diagnóstico Médico/Anatomia Patológica” para “Clínica Médica 24 

ou Áreas Afins”. O Senhor Presidente fez um relato sobre o processo e fez 25 

menção ao parecer emitido pelo Departamento de Ciências da Saúde (DSA) 26 
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após questionamentos levantados por este Conselho em sua reunião de 1 

5/10/2016, acerca das áreas e do regime de trabalho. Conforme 2 

esclarecimentos prestados pelo DSA, foram aprovadas as alterações 3 

solicitadas para as áreas de “Medicina da Família/Clínica Médica” e “Clínica 4 

Médica”, respectivamente. As duas áreas serão para o regime de trabalho de 5 

40 horas semanais. Décimo Sexto. Recurso interposto pela candidata Alenir 6 

Naves de Sales contra o resultado do processo seletivo para contratação de 7 

professor substituto na área “Microbiologia Humana”, objeto do Edital PRGDP 8 

nº 79/2016. A conselheira Alcinéia de Lemos Souza Ramos prestou 9 

esclarecimentos pela Câmara de Legislação deste Conselho e outros 10 

conselheiros apresentaram alegações e argumentações, culminando no pedido 11 

de vistas da proposta pela conselheira Amanda Castro Oliveira. O pedido de 12 

vistas foi concedido nos termos do art. 18 do Regimento Geral da UFLA. 13 

Décimo Sétimo. Calendários escolares dos cursos de graduação e dos 14 

programas de pós-graduação da UFLA, face ao movimento paredista. O 15 

Senhor Presidente iniciou sua fala, esclarecendo que estavam existindo 16 

conflitos entre grupos estudantis e entre esses e alguns professores e que 17 

havia a preocupação por parte de muitos sobre a possibilidade de conflitos com 18 

consequências físicas. Indagado se a UFLA teria condições de dar segurança a 19 

cada docente em suas aulas nesse momento complexo, considerou que a 20 

UFLA se esmera pela manutenção da ordem, do zelo ao patrimônio e da 21 

segurança às pessoas. Entretanto, como são dezenas de salas de aulas em 22 

locais bastante distintos temia que a UFLA não tivesse condições adequadas 23 

para tal. O Senhor Presidente enfatizou que quaisquer ações que maculem a 24 

instituição não serão toleradas e que como Reitor desta, deve agir prontamente 25 

para manter a instituição acima de qualquer interesse.  26 
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Enfatizou ainda que com tranquilidade e discernimento os conflitos devem ser 1 

evitados para que o desenvolvimento da instituição não seja comprometido. O 2 

conselheiro Thales Eliopoulos Júnior propôs que os calendários fossem 3 

suspensos. Houve questionamentos em relação às atividades que seriam 4 

suspensas. O conselheiro Ronei Ximenes Martins, Pró-Reitor de Graduação 5 

demonstrou sua preocupação quanto às atividades que se encontram em 6 

andamento como, por exemplo, os editais de mudança interna de curso, 7 

transferência externa e obtenção de novo título; e apresentou as implicações 8 

técnicas, bem como o risco desta decisão. Foram discutidas as formas de 9 

suspensão e esclarecidas quais as atividades letivas que seriam suspensas. 10 

Discutiu-se ainda os prazos para o término da suspensão, e a necessidade de 11 

realização de uma nova reunião deste Conselho para discutir quaisquer 12 

mudanças sobre a situação. O conselheiro Rafael Pio, Pró-Reitor de Pós-13 

Graduação também se manifestou enfatizando as questões inerentes às bolsas 14 

dos programas de pós-graduação concedidas pelas agências de fomento, que 15 

poderão ser recolhidas pelos respectivos órgãos, a exemplo do ocorrido na 16 

última greve. Esclareceu que os editais de processos seletivos não constam do 17 

calendário e portanto, não deverão ser suspensos. O conselheiro Denis Renato 18 

de Oliveira propôs, em função dos indícios claros de conflito entre membros da 19 

comunidade, a suspensão dos calendários, sem suspensão dos editais que ora 20 

encontram-se abertos, evitando-se conflitos desnecessários ou uma 21 

judicialização. Após ampla discussão deliberou-se por suspender as atividades 22 

constantes no calendário escolar dos cursos presenciais de graduação e no 23 

calendário escolar dos programas de pós-graduação a partir do dia 21/11/2016, 24 

sem prejuízo de quaisquer atividades não constantes nos mesmos. A 25 

conselheira Amanda Castro Oliveira sugeriu que fosse feita uma nota 26 
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explicativa sobre o momento e sobre a decisão deste Conselho. Décimo 1 

Oitavo. Assuntos Gerais. Não houve inscrições. O Senhor Presidente 2 

agradeceu os conselheiros pela construtividade e respeito às decisões. Às 3 

dezenove horas e quarenta minutos, nada mais havendo a ser tratado, o 4 

Senhor Presidente encerrou a presente reunião, e para constar eu, Ione Dias 5 

Bertolucci, secretária, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, será 6 

assinada por mim, pelo Presidente e demais presentes na reunião de 7 

aprovação da mesma.  8 

 

    JOSÉ ROBERTO SOARES SCOLFORO                                IONE DIAS BERTOLUCCI 
              Presidente                                                                     Secretária 


