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Às dezoito horas e cinco minutos do dia dezoito de outubro do ano de dois mil 1 

e dezessete, reuniu-se o Conselho Universitário da Universidade Federal de 2 

Lavras, no Salão dos Conselhos, Prédio da Reitoria, sob a presidência do 3 

Professor José Roberto Soares Scolforo, Reitor da UFLA, com a presença dos 4 

conselheiros Renato Elias Fontes, Flávia Barbosa Silva Botelho, João Cândido 5 

de Souza, André Pimenta Freire, Luís Antônio Coimbra Borges, Marcelo 6 

Sevaybricker Moreira, Moacir de Souza Dias Júnior, Carlos Betlinsk, Márcia 7 

Fonseca de Amorim, Luis Cláudio Paterno Silveira, Júlio Silvio de Sousa Bueno 8 

Filho, Ulisses Azevedo Leitão, Eduardo Alves, Sérgio Martins de Souza, 9 

Antônio Carlos Cunha Lacreta Júnior, Maria das Graças Cardoso, Thales 10 

Augusto Barçante, Carlos Eduardo do Prado Saad, João Domingos Scalon, 11 

Luiz Fernando Coutinho de Oliveira, Dulcinéia de Carvalho, Flávia Maria Avelar 12 

Gonçalves, Élberis Pereira Botrel, Joaquim Paulo da Silva, Marcos Vilela de 13 

Souza, Rossano Wagner de Lima Botelho, José Sebastião Andrade de Melo, 14 

Shirley Michelle de Alcântara, Júlio César Teixeira Júnior, Marcos Otávio de 15 

Oliveira Santos, Cleber Tavares de Sales, Luiz Paulo Brianezi Valim, Luciano 16 

Ribeiro Galvão, Simone Juliquerle dos Reis Fernandes, Thales Eliopoulos 17 

Júnior, Holegma Maria Lima Nunes e Tânia Mara Giarolla de Matos. 18 

Inicialmente o Senhor Presidente justificou a ausência dos conselheiros 19 

Rubens José Guimarães, Luis Roberto Batista, Renato Ramos da Silva, Luiz 20 

Henrique Rezende Maciel, Carlos Eduardo Silva Volpato, Isabela Dias Neves, 21 

Wilson César de Abreu, Érica Alves Barbosa Medeiros Tavares, Alessandro 22 

Vieira Veloso, Joel Yutaka Sugano, Nilton Nagib Jorge Chalfun, Isael Aparecido 23 

Rosa e Anderson Bernardo dos Santos; e deu as boas vindas ao conselheiro 24 

Marcelo Sevaybricker Moreira, novo chefe do Departamento de Ciências 25 

Humanas, que passa a integrar este Conselho. Na sequência foram tratados os 26 
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seguintes assuntos: Primeiro. Ata da 6ª reunião do CUNI de 19/7/2017. 1 

Aprovada. Às dezoito horas e onze minutos, o Senhor Presidente concedeu o 2 

prazo de 15 minutos para o encaminhamento de propostas que não constavam 3 

da ordem do dia, cumprindo-se assim o inciso I, do art. 18 do Regimento 4 

Interno deste Conselho. Segundo. Referenda da Portaria nº 1.010, de 5 

12/9/2017, que autoriza o uso da logomarca da Universidade Federal de 6 

Lavras, no âmbito do Termo de Licenciamento celebrado entre a Universidade 7 

Federal de Lavras (UFLA) e a Empresa Smartdata Soluções Inteligentes Ltda., 8 

objeto do processo nº 23090.025166/2017-29. Referendada. Terceiro. 9 

Referenda da Portaria nº 1.118, de 6/10/2017, que dispõe sobre as normas e 10 

critérios para a realização de Concurso Público para ingresso na carreira do 11 

Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) para a Educação 12 

Infantil, da Universidade Federal de Lavras. O Senhor Presidente 13 

contextualizou sobre o tema e esclareu que as normas vigentes na UFLA, 14 

condizentes aos concursos para os cargos do EBTT precisaram ser alteradas 15 

visando o ingresso de professores que atuarão na educação infantil, e falou da 16 

urgência dessa alteração, haja vista que a instituição dispõe de dois códigos de 17 

vagas para docentes do EBTT que precisam ser preenchidos, por meio de 18 

processo seletivo. Informou ainda que as sugestões da Câmara de Legislação 19 

deste Conselho foram consideradas na Portaria nº 1.118/2017017. Diante 20 

destes esclarecimentos a Portaria foi referendada. Quarto. Recurso interposto 21 

pela estudante do Curso de Graduação em Direito, Jessica Regina Santana 22 

Silva, contra a decisão proferida pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 23 

Extensão (CEPE) por meio da Resolução nº 159/2017. O Senhor Presidente 24 

passou a palavra ao presidente da Câmara de Ensino de Graduação deste 25 

Conselho, conselheiro Ulisses Azevedo Leitão, que discorreu sobre os 26 
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argumentos da recorrente, que alegou se enquadrar na definição de “aluno 1 

regular” expressa na Portaria nº 184/2015 da Pró-Reitoria de Graduação. A 2 

recorrente alegou ainda que, como cumpriu todas as disciplinas do segundo 3 

semestre, mediante aproveitamento de créditos, deveria estar cursando o 4 

terceiro período e não o segundo e, portanto, deveria ter direito à prioridade de 5 

matrícula. O conselheiro em seu parecer realçou a diferença entre o período 6 

letivo cronológico e o acadêmico e destacou que a extensão da regra de 7 

prioridade de matrícula para os alunos que fizeram uso do direito de 8 

aproveitamento de crédito, pode ferir o direito de prioridade dos estudantes que 9 

estão com seu período acadêmico em acordo com o cronológico. Houve ampla 10 

discussão entre os conselheiros, com esclarecimentos das dúvidas e dos 11 

procedimentos realizados pela Pró-Reitoria de Graduação, pelos conselheiros 12 

Júlio César Teixeira Júnior e Marcos Otávio de Oliveira Santos, ambos 13 

servidores lotados naquela Pró-Reitoria. O conselheiro André Pimenta Freire 14 

mencionou os problemas enfrentados com relação aos estudantes que 15 

ingressam por transferência externa e dos recursos disponíveis para 16 

atendimento a estes estudantes. O Senhor Presidente, mediante a discussão, 17 

informou que solicitará estudo sobre o tema à Pró-Reitoria de Graduação para 18 

apresentação neste Conselho, uma vez que pode-se melhorar o sistema de 19 

ingresso e minimizar as consequências para a instituição e para o estudante 20 

ingressante. Esgotadas as discussões, foi acatado o parecer da Câmara de 21 

Legislação deste Conselho e negado provimento ao recurso, sendo mantida 22 

integralmente a decisão proferida pelo CEPE. Quinto. Proposta de criação de 23 

programas de pós-graduação. O Senhor Presidente fez menção à tramitação 24 

das propostas e as colocou em apreciação. Após discussões e apoio às 25 

mesmas, deliberou-se pela aprovação e criação dos programas de pós-26 
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graduação em Agronegócio (mestrado profissional), Ciência e Tecnologia da 1 

Produção Animal (mestrado e doutorado profissionais) e Medicina Veterinária 2 

(mestrado profissional). Sexto. Proposta de Resolução que dispõe sobre as 3 

normas de seleção para a contratação de professores visitantes. O Senhor 4 

Presidente fez uma ampla explanação sobre a proposta, que em síntese, 5 

objetiva prover a Universidade de professores de notório saber que auxiliarão 6 

os cursos de pós-graduação no caso dos visitantes estrangeiros e ainda 7 

suprirão as demandas dos cursos de graduação criados recentemente, cujos 8 

docentes ainda não foram contratados em virtude das vagas, já pactuadas, 9 

mas ainda não liberadas pelo Ministério da Educação. Esclareceu que estes 10 

docentes serão selecionados por meio de Editais específicos, com dedicação 11 

exclusiva à UFLA e em regime diferenciado dos professores substitutos. O 12 

Senhor Presidente fez menção às recomendações da Câmara de Legislação 13 

deste Conselho, sendo as mesmas discutidas, acatadas e aprimoradas pelos 14 

conselheiros. Após discussões e outros esclarecimentos pertinentes as normas 15 

de seleção para a contratação de Professores Visitantes Estrangeiros (PVE) e 16 

Professores Visitantes Ampla Concorrência (PVAC) foram aprovadas. Às vinte 17 

horas e dezessete minutos, a reunião foi interrompida, e reiniciada às dezoito 18 

horas e sete minutos do dia vinte quatro de outubro do ano de dois mil e 19 

dezessete, no Salão dos Conselhos, Prédio da Reitoria. A reunião foi presidida 20 

pelo Professor José Roberto Soares Scolforo, Reitor da UFLA e estavam 21 

presentes os seguintes conselheiros: Renato Elias Fontes, Luis Roberto 22 

Batista, Renato Ramos da Silva, Luís Antônio Coimbra Borges, André Chagas 23 

Ferreira de Souza, Moacir de Souza Dias Júnior, Márcia Fonseca de Amorim, 24 

Carlos Eduardo Silva Volpato, Luis Cláudio Paterno Silveira, Ulisses Azevedo 25 

Leitão, Eduardo Alves, Sérgio Martins de Souza, Fellipe Guerra David Reis, 26 
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João Domingos Scalon, Dulcinéia de Carvalho, Joaquim Paulo da Silva, 1 

Carolina Valeriano de Carvalho, Érica Alves Barbosa Medeiros Tavares, 2 

Rossano Wagner de Lima Botelho, Shirley Michelle de Alcântara, Júlio César 3 

Teixeira Júnior, Anderson Bernardo dos Santos, Cleber Tavares de Sales, 4 

Simone Juliquerle dos Reis Fernandes, Thales Eliopoulos Júnior, Valber Elias 5 

Silva e Holegma Maria Lima Nunes. Dando continuidade à reunião iniciada no 6 

dia dezoito de outubro, inicialmente o Senhor Presidente justificou a ausência 7 

dos conselheiros Rubens José Guimarães, João Cândido de Souza, Marcelo 8 

Sevaybricker Moreira, Luiz Henrique Rezende Maciel, Júlio Silvio de Sousa 9 

Bueno Filho, Maria das Graças Cardoso, Thales Augusto Barçante, Carlos 10 

Eduardo do Prado Saad, Joel Yutaka Sugano, Flávia Maria Avelar Gonçalves, 11 

Tânia Mara Giarolla de Matos, José Sebastião Andrade de Melo, Luciano 12 

Ribeiro Galvão e Marco Túlio Jorge Cortez; e na sequência colocou em 13 

apreciação os seguintes assuntos: Sétimo. Proposta de alteração da 14 

Resolução CUNI 015/2009 que dispõe sobre o regulamento do programa de 15 

avaliação de desempenho dos servidores técnico-administrativos. O Senhor 16 

Presidente falou da tramitação da proposta na Procuradoria Federal e na 17 

Câmara de Legislação deste Conselho e passou a palavra à conselheira 18 

Shirley Michelle de Alcântara, presidente da comissão encarregada de revisão 19 

do regulamento, que contextualizou sobre o trabalho realizado pela comissão. 20 

A conselheira informou que a revisão teve como objetivo corrigir distorções e 21 

tornar a avaliação de desempenho do servidor um processo contínuo, 22 

sistemático e de caráter pedagógico, visando o seu melhor desempenho; e 23 

destacou ainda a expressiva reformulação do regulamento consistindo-se num 24 

importante avanço contendo um texto mais elaborado e criterioso com 25 

formulários mais abrangentes e adequados às demandas da atualidade. A 26 
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conselheira fez menção ao parecer elaborado pela Câmara de Legislação 1 

deste Conselho e discordou do argumento apresentado quanto aos ditames do 2 

art. 38 que trata da constituição de procurador por parte do servidor avaliado. 3 

Colocado o assunto em discussão, o conselheiro Cleber Tavares de Sales 4 

solicitou vistas da proposta, a qual foi concedida nos termos do art. 18 do 5 

Regimento Geral da UFLA. Oitavo. Solicitação da Pró-Reitoria de Pós-6 

Graduação de alteração da nomenclatura do Programa de Pós-Graduação em 7 

Engenharia de Sistemas. Após esclarecimentos prestados pelo Senhor 8 

Presidente, o nome do programa foi alterado para Programa de Pós-9 

Graduação em Engenharia de Sistemas e Automação. Nono. Regimento 10 

Interno da Comissão de Residência Médica – COREME. Após esclarecimentos 11 

prestados pelo conselheiro Júlio César Teixeira Júnior, membro da Câmara de 12 

Legislação deste Conselho, o Regimento da COREME foi aprovado. Décimo. 13 

Proposta de alteração do Regimento Interno da Comissão Interna de 14 

Biossegurança formulada pela Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP). O Senhor 15 

Presidente falou sobre a proposta e fez menção ao parecer formulado pela 16 

Câmara de Legislação deste Conselho, o qual foi avaliado pela Pró-Reitoria de 17 

Pesquisa no sentido de esclarecimentos à Câmara. Após discussões e com 18 

amparo nos pareceres da Câmara e da PRP, foram aprovadas as alterações 19 

propostas. Décimo Primeiro. Proposta de alteração do Regimento Interno da 20 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação. O Senhor Presidente falou sobre a proposta 21 

que visa alterar somente a redação do inciso V, do art. 38. Após 22 

esclarecimentos a alteração proposta foi aprovada. Décimo Segundo. Proposta 23 

de alteração do Regimento Interno do Departamento de Ciências da Saúde 24 

(DSA). Da mesma forma como tratado no item anterior desta ata, o Senhor 25 

Presidente discorreu sobre a proposta e sobre o parecer da Câmara de 26 
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Legislação, e pontuou as sugestões da mesma, que foram acatadas e 1 

aprovadas, passando-se o regimento do DSA a reger-se conforme o proposto. 2 

Décimo Terceiro. Regimento Interno da Diretoria de Materiais e 3 

Patrimônio/PROPLAG. O Senhor Presidente discorreu sobre a Diretoria, sendo 4 

o seu regimento aprovado após discutido, com amparo no parecer da Câmara 5 

de Legislação deste Conselho. Esgotados os assuntos constantes da ordem da 6 

pauta, o Senhor Presidente solicitou dos conselheiros que deliberassem sobre 7 

a prorrogação do mandato da conselheira Flávia Maria Avelar Gonçalves, 8 

representante da classe dos professores associados neste Conselho 9 

Universitário. Aprovada a inclusão do assunto na ordem do dia, o mesmo foi 10 

discutido, após esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente, e aprovada 11 

a prorrogação do mandato da conselheira até 7/4/2018, visando à adequação 12 

ao mandato dos membros eleitos em 8/4/2016. Décimo Quarto. Assuntos 13 

Gerais. a) O conselheiro Luis Claudio Paterno Silveira falou sobre a matriz de 14 

distribuição de recursos para os departamentos didático-científicos da UFLA. O 15 

Senhor Presidente fez uma ampla explanação sobre o assunto, informando que 16 

os recursos orçamentários distribuídos pela matriz 2017 não serão recolhidos 17 

pela Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão, permitindo que o Departamento 18 

utilize o recurso a qualquer momento para adquirir os itens planejados no 19 

PARD 2017, mesmo que isto ocorra em 2018, sem prejuízo aos 20 

Departamentos. Informou ainda que o gestor de catálogos descentralizado foi 21 

substituído por uma equipe de gestores de catálogos no âmbito da Diretoria de 22 

Gestão de Materiais (DGM) a qual se encarregará da gestão de todos os itens 23 

institucionais. Os conselheiros Ulisses Azevedo Leitão e Clever Tavares de 24 

Sales mencionaram a ausência de informações e de relatórios por parte da 25 

DGM. O Senhor Presidente falou da complexidade dos procedimentos na DGM 26 
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e da atualização dos sistemas disponíveis para facilitar o acesso à informação 1 

sobre cada item solicitado, bem como sua aquisição e disponibilidade na 2 

instituição. O conselheiro Luis Cláudio Paterno Silveira ainda mencionou a 3 

situação das lixeiras no campus, bem como os lugares próprios para o depósito 4 

de baterias; b) O conselheiro Júlio César Teixeira Júnior falou da 5 

indisponibilidade de cadastrar vários processos simultaneamente no SIPAC e 6 

questionou os trâmites para a aplicabilidade das normas inerentes à 7 

transmissão das reuniões dos conselhos superiores; c) O conselheiro Wilson 8 

César de Abreu fez comentários e questionamentos sobre a matriz de 9 

distribuição de recursos e falou ainda sobre a dificuldade de acompanhar a 10 

tramitação e aquisição de materiais solicitados pelos departamentos. O Senhor 11 

Presidente prestou esclarecimentos pertinentes e falou do pós-compra que 12 

está sendo melhorado para acompanhamento do que foi adquirido. Falou sobre 13 

o almoxarifado central que abrigará produtos químicos, inclusive os controlados 14 

pelo Ministério do Exército, e que contará com estoque suficiente para 15 

atendimento as demandas dos laboratórios da UFLA. O conselheiro falou 16 

também acerca da faixa de pedestres de acesso ao prédio das pró-reitorias e 17 

da necessidade de redutor de velocidade no local. O Senhor Presidente 18 

enfatizou a importância de campanhas educativas no trânsito e informou que 19 

será feita passarela de acesso para garantir a segurança dos usuários e 20 

transeuntes. Falou sobre a proposta de resolução que tramitará neste 21 

Conselho sobre o uso dos espaços físicos da UFLA e ainda sobre o sistema de 22 

energia do campus, com agradecimento especial ao conselheiro Joaquim 23 

Paulo da Silva, responsável por projeto com a CEMIG que viabilizou a rede de 24 

energia com cabeamento resistente diretamente da CEMIG para o campus e a 25 

substituição de toda a iluminação por lâmpadas de LED, o que trará inúmeros 26 
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benefícios; d) O senhor Presidente deu ciência aos conselheiros da 1 

distribuição, pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de 2 

58 novas vagas para o provimento de cargos de docentes e 30 para o 3 

provimento de cargos técnico-administrativos. As novas vagas ajudarão a repor 4 

as necessidades da UFLA e a consolidação dos cursos recentemente 5 

implantados. Às vinte horas e vinte minutos, nada mais havendo a ser tratado, 6 

eu, Ione Dias Bertolucci, secretária, lavrei a presente ata que, após leitura e 7 

aprovação, vai assinada por mim, pelos Senhores Presidentes e demais 8 

presentes à reunião de aprovação da mesma.  9 
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