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ATA Nº 407/2016 - CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano dois mil e dezesseis,  às oito horas e cinquenta minutos, no 
Salão Nobre, no Edifício Arthur da Silva Bernardes da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa, Minas 
Gerais,  reuniu-se,  pela  quadringentésima  sétima  vez,  em  primeira  sessão,  o  Conselho  Universitário, 
presidido pela Professora Nilda de Fátima Ferreira Soares,  Reitora,  e secretariado pelo Professor José 
Henrique  de  Oliveira,  Secretário  de  Órgãos  Colegiados.  Os  Conselheiros  presentes  foram os  que  se 
seguem: João Carlos Cardoso Galvão; Leiza Maria Granzinolli; Viviani Silva Lirio; Sebastião Tavares de 
Rezende;  Rubens  Alves  de  Oliveira;  Maria  Goreti  de  Almeida  Oliveira;  Antônio  Cleber  Gonçalves 
Tibiriçá; Maria das Graças Soares Floresta; Frederico José Vieira Passos; Angélica de Cássia Oliveira 
Carneiro; Leonardus Vergutz; Andréia Queiroz Ribeiro; Juliana Lopes Rangel Fietto; Eduardo de Almeida 
Marques  da  Silva;  Deusanilde  de  Jesus  Silva;  Mônica  Ribeiro  Pirozi;  Wescley  Silva  Xavier;  Marcos 
Ribeiro Furtado;  Ernane Corrêa Rabelo; Sérgio Henrique Nogueira; José Carlos da Silva e seu suplente 
Joaquim Benício de Souza;  Teresinha de Jesus Ferreira e  seu suplente José Faustino Filho;  Edmilson 
Pereira da Mota Júnior e sua suplente Rita de Cássia Rezende Pereira;  Eduardo Jaime Quirós Batres; 
Silvana  Maria  Novaes  Ferreira  Ribeiro;  William  Heleno  Mariano.  Justificaram  as  ausências  os 
Conselheiros: Altino Rodrigues Neto; Alisson Carraro Borges; Ricardo Lemos Maia Leite de Carvalho; 
Leonardo Gonçalves Pedroti.  1- APRECIAÇÃO DA PAUTA. Os Conselheiros  Eduardo Jaime Quirós 
Batres  e  Ely  Rosa  solicitaram  a  inversão  de  Pauta  dos  seguintes  itens:  6-  APRESENTAÇÃO  DO 
AGROS. 9- REDISTRIBUIÇÃO. 5 - NOTA PÚBLICA DO FORIPES-MG E  11- PROPOSTA DE 
MOÇÃO  DA CONSELHEIRA MARIA DAS GRAÇAS SOARES FLORESTA. Salientando que os 
documentos constantes nos itens 5 e 11 seriam analisados em conjunto. Após os acertos aprovados pelo 
Conselho,  o  início  dos  trabalhos  contou  com  a  APRESENTAÇÃO  DO  AGROS:  O  Instituto  esteve 
representado  por  número  expressivo  de  conselheiros  pertencentes,  respectivamente,  aos  Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, além dos Diretores Nairam Félix de Barros (Diretor Geral), Gilberto Paixão Rosado 
(Diretor  de  Seguridade)  e  Constantino  José  Gouvea  Filho  (Diretor  Administrativo–Financeiro).  A 
apresentação  foi  dividida  em duas  partes,  sendo a  primeira  a  cargo  do Diretor  Geral  que  abordou o 
histórico  do  AGROS  e  dados  relativos  ao  Relatório  de  Gestão  2015.  Durante  sua  fala,  vários 
questionamentos foram feitos pelos conselheiros do CONSU,  sendo repassados informes notadamente 
sobre o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) junto à PREVIC, Planos Previdenciários A (CLT), B 
(BD) e CD-1, Carteira de empréstimos e a liberação da reserva de pecúlio por solicitação das entidades 
sindicais. Num segundo momento, a fala foi do Presidente do Conselho Deliberativo, Professor Guilherme 
Nacif de Faria, tendo como assunto principal o Plano de Saúde e o aumento de 18,50% nas tabelas de 
contribuição dos Planos Agros Saúde e PAS-UFV para os participantes e agregados dos planos, a partir de 
maio de 2016. A deliberação tomada visou facilitar a incorporação de novos procedimentos no rol de 
cobertura dos planos determinados pela ANS para o início de 2016, a cobertura das demandas crescentes 
devido ao envelhecimento da massa de beneficiários, o atendimento das ações judiciais impetradas com 
vistas ao pagamento de procedimentos extra-rol, além das solicitações de participantes junto ao Conselho 
Deliberativo para cobertura extra-rol e correção de custos em razão da inflação e de negociação com os 
prestadores de serviço. O índice de reajuste aprovado levou em consideração o valor de custo conforme a 
faixa etária menos o valor do auxílio saúde repassado pelo governo federal, cujo resultado caracteriza o 
valor devido ao Agros que será comparado com o teto de 11% do salário de contribuição do participante. 
Se este valor foi maior do que o teto, a contribuição devida será compatível com os 11% do salário de 
contribuição,  sendo o restante  coberto  pelo  Fundo Assistencial  do  Plano de Saúde.  Na oportunidade, 
questionamentos foram exaustivamente postos sobre a definição de um índice acima do previsto pelos 
estudos atuariais, acarretando um desconto maior no contracheque do participante, sendo esclarecido que a 
decisão  tomada  visa  garantir  a  longevidade  do  plano  para  o  futuro.  Abordados  ainda  informes 
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esclarecedores sobre o contrato relativo à Unidade de Saúde de Florestal e o rompimento do convênio 
DSA/UFV.  Durante  a  apresentação  e  discussão,  chegaram ao  plenário  os  conselheiros  Juliana  Lopes 
Rangel Fietto, Marcos Ribeiro Furtado e Mônica Ribeiro Pirozi e se retiraram as conselheiras Andreia 
Queiroz Ribeiro e Deusanilde de Jesus Silva.  2- APRECIAÇÃO DA ATA Nº 406/2016.  Aprovada por 
unanimidade.  Registre-se  a  saída  dos  Conselheiros  Sebastião  tavares  de  Rezende  e  William  Heleno 
Mariano. 3- INFORMES. Inicialmente, a presidente informou sobre a implantação do Sistema Eletrônico 
de  Informação  (SEI)  na  UFV,  em  razão  de  convênio  celebrado  com  o  Ministério  de  Planejamento, 
Orçamento e Gestão. Trata-se de uma ferramenta que visa agilizar a tramitação de processos na Instituição, 
cujo  projeto  piloto  será  desenvolvido  na  Pró-Reitoria  de  Ensino.  Em  seguida,  deu  conhecimento  e 
disponibilizou para cada conselheiro uma cópia da Recomendação nº 01 de autoria do Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais, cujas providências cabíveis devem ser tomadas pelo Diretor-Presidente da 
FUNARBE,  com  divulgação  das  informações  solicitadas,  na  íntegra,  no  sítio  eletrônico  da  referida 
fundação. Por fim, mencionou ter participado da reunião da ANDIFES nos dias 13 e 14/04/2016, cuja 
temática  focalizou  a  situação  de  crise  vivida  pelo  Brasil,  com  reflexos  diretos  no  orçamento  das 
Universidades Federais. No caso da UFV, temos trabalhado com um financeiro escasso o que reflete na 
redefinição de prioridades. 4- CONTRATOS E CONVÊNIOS - homologadas, por unanimidade, todas as 
assinaturas de todos os documentos constantes na pauta. São eles:  CONTRATOS.  01. CONTRATO Nº 
160/2014  –  UFV/FAPEMIG/FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/FUNARBE (Processo 
010468/13), de 27/08/2014 (Objeto: Reconhecimento de titularidade, direitos e deveres sobre tecnologia); 
02. CONTRATO Nº 15/2015 – UFV/AMCEL-AMAPÁ FLORESTAL E CELULOSE S.A./SIF (Processo 
021699/15), de 12/02/2015 (Objeto: Levantamento e mapeamento de manchas de solos em 18.000ha de 
áreas destinadas a plantações de Eucalyptus de propriedade da AMCEL); 03. CONTRATO Nº 85/2015 – 
UFV/PAPELES  BIO  BIO  S.A./SIF  (Processo  005402/2015),  de  15/06/2015  (Objeto:  Realização  de 
treinamento  para  engenheiros  da  Contratante);  04.  CONTRATO  Nº  139/2015  –  UFV/CENTRO 
TECNOLÓGICO  DE  DESENVOLVIMENTO  REGIONAL  DE  VIÇOSA  (CenTev)/PATSOS 
INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  PRODUTOS  BIOTECNOLÓGICOS  Ltda./FUNARBE  (Processo 
011835/12), de 22/09/2015 (Objeto: Abrigar empresas de base tecnológica, unidades de pesquisa e/ou de 
desenvolvimento tecnológico, empresas graduadas pela Incubadora de Empresas de Base Tecnológica do 
CenTev,  empresas-âncoras  e  estruturas  de  apoio  empresarial);  05.  CONTRATO  Nº  170/2015  – 
UFV/ENGESOLO  ENGENHARIA LTDA./FUNARBE (Processo  013586/15),  de  03/12/2015  (Objeto: 
Prestação de serviços na área de Engenharia Civil visando à realização dos serviços de assessoria técnico-
científica concernente às obras de fundação do Aeroporto de Itajubá-MG); 06. TERMO ADITIVO Nº 
01/2015  AO  CONTRATO  Nº  135/2015  –  UFV/SEBRAE-MG/FUNARBE  (Processo  009081/15),  de 
03/12/2015 (Objeto:  Incluir  a  partir  da  assinatura  deste  instrumento  o valor  de cinquenta  e  dois  mil, 
duzentos e seis reais e cinquenta e dois centavos ao contrato aditando referente à inclusão de cento e duas 
horas/consultor máster e duzentos e quarenta e quatro horas/consultor sênior, bem como alterar a redação 
do  item  5.4  da  Cláusula  Quinta);  07.  CONTRATO  Nº  177/2015  –  UFV/SEBRAE-MG/FUNARBE 
(Processo 015388/15), de 16/12/2015 (Objeto: Prestação de serviços de instrutoria de metodologia aberta 
para formação de novos técnicos de campo para o Projeto Educampo oriundos da UFV); 08. TERMO 
ADITIVO  Nº  02/2015  AO  CONTRATO  Nº  124/2014  –  UFV/ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA DOS 
CRIADORES  DE  ZEBU/FUNARBE  (Processo  005902/14),  de  30/12/2015  (Objeto:  Prorrogação  do 
Contrato  ora  aditado);  09.  TERMO  ADITIVO  Nº  02/2016  AO  CONTRATO  Nº  176/2013  – 
UFV/FAPEMIG/OURO  FINO  SAÚDE  ANIMAL  LTDA./FUNARBE  (Processo  004573/13),  de 
15/02/2016 (Objeto: Adição do prazo para registro da Tecnologia no MAPA bem como na alteração dos 
dados  para  notificação  da  Ouro  Fino).  CONVÊNIOS.  01.  TERMO  ADITIVO  Nº  01/2013  AO 
CONVÊNIO  Nº  19/2012  –  UFV/UNIVERSITAT DE LLEIDA (Processo  006910/05),  de  05/04/2013 
(Objeto:  As  suas  instituições  concordam cooperar  no  intercâmbio  de  estudantes  dentro  do  marco  do 
Acordo de colaboração ente elas para aplicação do programa de mobilidade estudantil e de acordo com as 
condições  estipuladas  neste  documento);  02.  CONVÊNIO Nº 02/2014 – UFV/SÍTIO SANTA LUZIA 
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(Processo  007912/13),  de  14/01/2014  (Objeto:  Estabelecimento  de  atividades  conjuntas  envolvendo  a 
UFV e o sítio Santa Luzia visando a mútua cooperação para utilização de áreas físicas  do sítio);  03. 
CONVÊNIO Nº 32/2014 – UFV/GADSDEN STATE COMMUNITY COLLEGE (Processo 000047/00), 
de 10/07/2014 (Objeto: Plano executivo de cooperação entre as partes);  04. CONVÊNIO Nº 18/2015 – 
UFV/UNIVERSIDADE  DE  FLORENÇA  (Processo  005324/2015),  de  24/04/2015  (Objeto: 
Estabelecimento de um programa de intercâmbio entre as partes); 05. TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO 
CONVÊNIO Nº 28/2015 – UFV/ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S.A./FUNARBE 
(Processo 000130/15), de 21/05/2015 (Objeto: Alteração da conta bancária vinculada ao Convênio ora 
aditado);  06.  CONVÊNIO  Nº  33/2015  –  UFV/LYUGI  FUKUDA  ROCHA/FUNARBE  (Processo 
006287/15),  de  07/07/2015  (Objeto:  Cooperação  técnica  para  realização  de  pesquisas  na  área  de 
Fitotecnia);  07.  CONVÊNIO  Nº  31/2015  –  UFV/JOSÉ  HIROITI  OKUYAMA/FUNARBE  (Processo 
006191/15),  de  09/07/2015  (Objeto:  Cooperação  técnica  para  realização  de  pesquisas  na  área  de 
Fitotecnia);  08.  CONVÊNIO  Nº  32/2015  –  UFV/FUNARBE  (Processo  005019/15),  de  09/07/2015 
(Objeto:  Cooperação  entre  as  entidades  partícipes  para  implementação  das  atividades  previstas  no 
Contrato  de  Prestação de  Serviços  de  Glycemic  indez  determination  of  5  pasta  samples  in  Brazilian 
population); 09. TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONVÊNIO Nº 78/2010 – UFV/UNIVERSIDADE 
DE NEBRASKA-LINCOLN (Processo  006882/10),  de  31/07/2015 (Objeto:  Prorrogação do prazo  do 
Convênio  ora  aditado);  10.  TERMO  ADITIVO  Nº  03/2015  AO  CONVÊNIO  Nº  60/2011  – 
UFV/FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – FEAM/FUNARBE (Processo 005861/2011), 
de 11/08/2015 (Objeto: Adoção do novo Plano de Trabalho-Anexo I para adequação do plano de aplicação 
dos recursos); 11. CONVÊNIO Nº 50/2014 – UFV/INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA-
INMET (Processo 014326/14), de 03/12/2015 (Objeto: Acordo de cooperação técnica entre as partes); 12. 
TERMO ADITIVO Nº  01/2015 AO CONVÊNIO Nº  51/2015  –  UFV/UNIVERSIDADE DE CELAL 
BAYAR (Processo 013382/15), de 03/12/2015 (Objeto: Padronizar os programas de mobilidade acadêmica 
em nível de graduação e pós-graduação entre a UFV e seus campi e a Universidade de Celal Bayar); 13.  
TERMO ADITIVO Nº 06/2015 AO CONVÊNIO Nº 17/2011 – UFV/DAITY PARTNERSAMERICAS 
MANUFACTURING  BRASIL  LTDA./FUNARBE  (Processo  004073/11),  de  30/12/2015  (Objeto: 
Prorrogação  do  referido  Convênio  por  mais  seis  meses,  bem como  reajuste  de  valores  para  o  novo 
período).  2.  SEM  APROVAÇÃO  AD  REFERENDUM.  01.  PROPOSTA  DE  EMPRESA  PARA 
INSTALAÇÃO  NO  PARQUE TECNOLÓGICO  DE  VIÇOSA:  MICROVET (Processo  002931/2014) 
(Objeto: Contrato de utilização do sistema compartilhado do Parque Tecnológico de Viçosa com a empresa 
Microvet).  9-  REDISTRIBUIÇÃO. Aprovados,  por  unanimidade,  por  proposição  da  Conselheira 
Teresinha de Jesus Ferreira, os seguintes itens:  9.1- Da UFV para o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Minas Gerais,  Campus Ipatinga.  9.1.1- Myrian Augusta Araújo Neves do 
Valle (16-002293) – aprovada a solicitação da servidora Myrian Augusta Araújo Neves do Valle, ocupante 
do cargo de Técnico de Laboratório,  de redistribuição da UFV para o Instituto Federal  de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Campus Ipatinga. 9.2- Da UFV para a Universidade Federal do 
Triângulo  Mineiro.  9.2.1-  Silvia  Lucia  Goretti  Gerardo  Guerreiro  (15-016594)  –  aprovada  a 
solicitação da servidora Silvia Lucia Goretti Gerardo Guerreiro, ocupante do cargo de Bibliotecária, de 
redistribuição  da  UFV  para  a  Universidade  Federal  do  Triângulo  Mineiro.  9.3-  Da  UFV  para  a 
Universidade Federal de Juiz de Fora. 9.3.1- Lúcia de Faria (15-010948) – aprovada a solicitação da 
servidora Lúcia de Faria, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, de redistribuição da UFV para a 
Universidade Federal de Juiz de Fora. 9.4- Da Universidade Federal de Juiz de Fora para a UFV. 9.4.1- 
Roberto  Lopes  Ferraz  (16-000887)  –  aprovada  a  solicitação  do  docente  Roberto  Lopes  Ferraz,  de 
redistribuição da Universidade Federal de Juiz de Fora para a UFV. 9.5- Da UFV para a Universidade 
Federal de Uberlândia.  9.5.1- Edson Arlindo Silva – DAD (15-018090) –  aprovada  a solicitação do 
docente Edson Arlindo Silva, de redistribuição da UFV para a Universidade Federal de Uberlândia.  9.6- 
Da UFV para a Universidade Federal de Ouro Preto. 9.6.1- Marcelo Loures dos Santos (16-002993) 
–  aprovada  a  solicitação  do  docente  Marcelo  Loures  dos  Santos,  de  redistribuição  da  UFV para  a 
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Universidade Federal de Ouro Preto.  9.7- Da UFV para a Universidade Federal do Espírito Santo. 
9.7.1-  Robson  Zuccolotto  (16-001043)  –  aprovada  a  solicitação  do  docente  Robson  Zuccolotto,  de 
redistribuição  da  UFV  para  a  Universidade  Federal  do  Espírito  Santo.  7-  CAPACITAÇÃO.  7.1- 
Relatório final de  treinamento. 7.1.1- Mestrado.  7.1.1.1- Fernando Fonseca dos Reis - DEM (14-
007383) – aprovados, por unanimidade,  os formulários relatório acadêmico e avaliações de desempenho 
do primeiro e segundo semestres de 2014, bem como plano de estudo, histórico escolar, relatório final de 
estudos e atestado de conclusão, apresentados pelo servidor Fernando Fonseca dos Reis, lotado no DEM, 
referentes ao Mestrado em Saúde que o servidor realizou na Universidade Federal de Juiz de Fora. 7.1.1.2- 
André  Luis  Gomes  -  BBT (13-017122)  –  aprovado,  por  unanimidade,  o  relatório  final  de  estudos, 
apresentado pelo servidor André Luis Gomes, lotado na BBT, referentes ao Mestrado em Arquitetura e 
Urbanismo que o servidor realizou na UFV. 7.1.1.3- Valeska Carvalho e Almeida - DIP (13-003834) – 
aprovados,  por  unanimidade,  os  formulários  relatório  acadêmico,  histórico  escolar  e  avaliação  de 
desempenho do segundo semestre de 2014, bem como relatório final de estudos e atestado de conclusão de 
curso, apresentados pela servidora Valeska Carvalho e Almeida, lotado na DIP, referentes ao Mestrado em 
Educação que a servidora realizou na UFV. 7.1.2- Doutorado.  7.1.2.1- Anna Lígia Cabral da Rocha - 
DSA (13-011357)  – aprovado, por unanimidade,  o relatório final de estudos, apresentado pela servidora 
Anna Lígia Cabral da Rocha, lotada na DSA, referentes ao Doutorado em Ciência da Nutrição que a 
servidora realizou na UFV.  7.1.2.2- Renata Celi  Lopes Toledo -  DNS (13-005904)  – aprovados,  por 
unanimidade,  os  formulários  relatório  acadêmico,  avaliação  de  desempenho  e  histórico  escolar,  do 
segundo semestre de 2014, bem como o relatório final de estudos e atestado de conclusão do programa, 
apresentados  pela  servidora  Renata  Celi  Lopes  Toledo,  lotada  no  DNS,  referentes  ao  Doutorado  em 
Bioquímica Agrícola que a servidora realizou na UFV.  7.2- Relatório parcial de  treinamento. 7.2.1- 
Mestrado.  7.2.1.1-  Erika  David  Barbosa  -  PCD  (15-003796)  –  aprovados,  por  unanimidade,  os 
formulários relatório acadêmico, avaliação de desempenho e histórico escolar, do primeiro semestre de 
2015,  apresentados  pela  servidora  Erika  David  Barbosa,  lotada  na  PCD,  referentes  ao  Mestrado  em 
Economia Doméstica que a servidora está realizando na UFV. 7.2.1.2- Carlos Pedro da Silva Ribeiro - 
DEC  (14-017431)  –  aprovados,  por  unanimidade,  os  formulários  relatório  acadêmico,  avaliação  de 
desempenho e histórico escolar, do segundo semestre de 2014 e primeiro semestre de 2015, apresentados 
pelo servidor  Carlos  Pedro da Silva Ribeiro,  lotado no DEC, referentes  ao Mestrado Profissional  em 
Administração Pública  que o  servidor  está  realizando na  UFV.  7.2.1.3-  Adriana Aparecida Bhering 
Fialho - DEM (14-001272) – aprovados, por unanimidade, os formulários relatório acadêmico, avaliação 
de desempenho e histórico escolar, do primeiro semestre de 2015, apresentados pela servidora Adriana 
Aparecida  Bhering  Fialho,  lotada  no  DEM,  referentes  ao  Mestrado  em  Economia  Doméstica  que  a 
servidora está realizando na UFV. 7.2.1.4- Talita da Conceição de Oliveira Fonseca - DEM (14-003048) 
– aprovados, por unanimidade,  os formulários relatório acadêmico, avaliação de desempenho e histórico 
escolar,  do  primeiro  semestre  de  2015,  apresentados  pela  servidora  Talita  da  Conceição  de  Oliveira 
Fonseca,  lotada  no  DEM,  referentes  ao  Mestrado  em Arquitetura  e  Urbanismo  que  a  servidora  está 
realizando na UFV. 7.2.1.5- Dalila Teixeira Leal - DEM (14-012546) – aprovados, por unanimidade, os 
formulários relatório acadêmico, avaliação de desempenho e histórico escolar, do primeiro semestre de 
2015,  apresentados  pela  servidora  Dalila  Teixeira  Leal,  lotada  no  DEM,  referentes  ao  Mestrado  em 
Bioquímica Agrícola que a servidora está realizando na UFV.  7.2.1.6- Rafaela Magalhães Fernandes 
Saltarelli  -  DEM  (14-021539)  –  aprovados,  por  unanimidade,  os  formulários  relatório  acadêmico, 
avaliação de desempenho e histórico escolar, do primeiro semestre de 2015, apresentados pela servidora 
Rafaela Magalhães Fernandes Saltarelli, lotada no DEM, referentes ao Mestrado em Enfermagem que a 
servidora  está  realizando  na  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais.  7.2.1.7-  Paulo  Rogério  Santos 
Araújo - DMA (12-014722) – aprovados, por unanimidade, os formulários relatório acadêmico, avaliação 
de desempenho e histórico escolar, do primeiro e segundo semestres de 2014, apresentados pelo servidor 
Paulo Rogério Santos Araújo, lotado no DMA, referentes ao Mestrado Profissional em Matemática em 
Rede Nacional que o servidor está realizando na UFV. 7.2.1.8- Ana Maria Gouveia Almeida - EDT (14-
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004860)  – aprovados, por unanimidade,  os formulários relatório acadêmico, avaliação de desempenho e 
histórico  escolar,  do  primeiro  e  segundo  semestres  de  2014,  apresentados  pela  servidora  Ana  Maria 
Gouveia Almeida, lotada na EDT, referentes ao Mestrado em Letras que a servidora está realizando na 
UFV. 7.2.1.9- Regiane Valentim Leite - BBT (15-003781) – aprovados, por unanimidade, os formulários 
relatório  acadêmico,  avaliação  de  desempenho  e  histórico  escolar,  do  primeiro  semestre  de  2015, 
apresentados  pela  servidora  Regiane  Valentim  Leite,  lotada  na  BBT,  referentes  ao  Mestrado  em 
Arquitetura e Urbanismo que a servidora está realizando na UFV. 7.2.1.10- Gefferson Pereira da Paixão 
-  DAH (15-004929)  – aprovados,  por  unanimidade,  os  formulários  relatório  acadêmico,  avaliação de 
desempenho e  histórico  escolar,  do  primeiro  semestre  de  2015,  apresentados  pelo  servidor  Gefferson 
Pereira da Paixão, lotado no DAH, referentes ao Mestrado em Fitotecnia que o servidor está realizando na 
UFV.  7.2.1.11- Weliton Rodrigues - DAD (15-004930)  – aprovados, por unanimidade,  os formulários 
relatório  acadêmico,  avaliação  de  desempenho  e  histórico  escolar,  do  primeiro  semestre  de  2015, 
apresentados pelo servidor Weliton Rodrigues, lotado no DAD, referentes ao Mestrado em Administração 
que o servidor está realizando na UFV.  7.2.2- Doutorado.  7.2.2.1- Karla Veloso Gonçalves Ribeiro - 
CCB  (15-002325)  –  aprovados,  por  unanimidade,  os  formulários  relatório  acadêmico,  avaliação  de 
desempenho e histórico escolar, do primeiro semestre de 2015, apresentados pela servidora Karla Veloso 
Gonçalves  Ribeiro,  lotada  no  CCB,  referentes  ao  Doutorado  em Biologia  Celular  e  Estrutural  que  a 
servidora está realizando na UFV.  7.2.2.2- Nívea Moreira Vieira - CCB (14-004614)  – aprovados, por 
unanimidade,  os  formulários  relatório  acadêmico,  avaliação  de  desempenho  e  histórico  escolar,  do 
segundo semestre de 2015, apresentados pela servidora Nívea Moreira Vieira, lotada no CCB, referentes 
ao Doutorado em Microbiologia Agrícola que a servidora está realizando na UFV. 7.2.2.3- Pedro Marcus 
Pereira Vidigal - CCB (14-008812) – aprovados, por unanimidade,  os formulários relatório acadêmico, 
avaliação de desempenho e histórico escolar, do segundo semestre de 2015, apresentados pelo servidor 
Pedro Marcus Pereira Vidigal, lotado no CCB, referentes ao Doutorado em Genética e Melhoramento que 
o servidor está realizando na UFV. 7.2.2.4- Filipe Silva Monnerat - PAD (13-003382) – aprovados, por 
unanimidade,  os  formulários  relatório  acadêmico,  avaliação  de  desempenho  e  histórico  escolar,  do 
segundo primeiro de 2014, bem como o plano de estudo apresentados pelo servidor Filipe Silva Monnerat, 
lotado  na  PAD,  referentes  ao  Doutorado  em Gestão-Ciência  Aplicada  à  Decisão  que  o  servidor  está 
realizando na Universidade de Coimbra, em Portugal. 7.2.2.5- Rita de Cássia Stampini Oliveira Lopes - 
DNS  (13-020800)  –  aprovados,  por  unanimidade,  os  formulários  relatório  acadêmico,  avaliação  de 
desempenho e histórico escolar, do primeiro semestre de 2015, apresentados pela servidora Rita de Cássia 
Stampini Oliveira Lopes, lotada no DNS, referentes ao Doutorado em Ciência da Nutrição que a servidora 
está realizando na UFV.  7.3- Prorrogação regimental de licença para  treinamento. 7.3.1- Mestrado. 
7.3.1.1- Anna Elisa de Souza - CAF (14-008537) – aprovados, por unanimidade, os formulários plano de 
estudo,  relatório  acadêmico,  avaliação  de  desempenho  e  histórico  escolar  dos  primeiro  e  segundo 
semestres de 2014, bem como a prorrogação regimental  de licença por seis  meses,  a partir  de 01 de 
setembro de 2015, para conclusão do Mestrado, apresentados pela servidora Anna Elisa de Souza, lotada 
no CAF, referentes ao Mestrado em Manejo e Conservação de Ecossistemas Naturais e Agrários que a 
servidora  está  realizando  na  UFV-Florestal.  7.4-  Relatório  parcial  de  treinamento  e  Prorrogação 
regimental  de  licença.  7.4.1-  Mestrado.  7.4.1.1-  Neliton  Antônio  Campos  -  DTI  (13-004138)  – 
aprovados, por unanimidade,  os formulários relatório acadêmico, avaliação de desempenho e histórico 
escolar, dos primeiro e segundo semestres de 2013 e primeiro e segundo semestres de 2014, e o plano de 
estudo apresentados pelo servidor Neliton Antônio Campos, lotado na DTI, referentes ao Mestrado que o 
servidor está realizando na UFV. Aprovou também a prorrogação regimental de licença até 31 de março de 
2015 e extrarregimental a partir de 01 de abril de 2015, sem prejuízo de suas atividades funcionais. 8- 
RECONSIDERAÇÃO.  8.1- Valdir Peres (15-011282).  Considerando as razões a seguir apresentadas, 
decidiu manter o indeferimento  do pedido de reconsideração  interposto pelo servidor aposentado Valdir 
Peres:  a  Universidade  Federal  de  Viçosa  (UFV),  órgão  do  poder  executivo  da  União,  segue 
necessariamente  as  determinações  exaradas  pelo  Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão 
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(MPOG), visto ser o referido Ministério hierárquica e administrativamente um órgão superior à UFV, 
responsável pela definição e determinação das políticas de pessoal civil da União, Assim, a UFV não é 
dotada de autonomia  para  criar  e  alterar  formas  diversas  de pagamentos  a  seus  servidores;  dentre  as 
determinações emitidas pelo MPOG, encontra-se a  Orientação Normativa nº 11/2010, que dispõe sobre  a 
forma de cálculo do benefício estabelecido pelo artigo 192, da Lei nº 8.112/90, com a exclusão de sua base 
de cálculo de quaisquer gratificações e vantagens, e firmando o entendimento de que apenas o vencimento 
básico deve ser parâmetro para calcular-se o benefício dos servidores aposentados contemplados pelo 
citado artigo, sendo que na folha de pagamento da UFV até o ano de 2015, estes valores estavam sendo 
pagos de forma errônea. Esclarece-se ainda que tal Orientação Normativa é procedimento impositivo que 
não  cabe  à  UFV  questionar  ou  contrariar,  mas  deve  ser  aplicado  visto  que  advém  de  instância 
administrativa  superior;  a  notificação  da  Pró-Reitoria  de  Gestão  de  Pessoas  da  UFV  ao  servidor 
aposentado Valdir Peres não infringe o seu direito conquistado no ato de sua aposentadoria, qual seja o de 
possuir o então vigente benefício do artigo 192 da Lei nº 8.112/90. Mas, tão somente corrige a aplicação 
do valor; a posição da Controladoria Geral da União em Minas Gerais (CGU/MG), emitida em Relatório  
de Auditoria encaminhado à UFV, cobra a regularidade destes pagamentos relativos ao artigo 192 da Lei nº 
8.112/90 no âmbito da UFV, de acordo com o que estabelece  a mencionada Orientação Normativa nº 
11/2010 do MPOG; em parecer encaminhado a todas as IFES, a CGU esclarece que “Da ausência de 
decadência  do  direito  de  corrigir  o  valor  da  aposentadoria  concedida  aos  servidores  federais”,  cujo 
posicionamento concordamos na íntegra, afirmando: “_ O Tribunal de Contas da União julgou legal o ato  
de aposentadoria do servidor. Desta forma o TCU não apreciou as alterações da Lei nº 12.772/2012  
ocorridas no cálculo da vantagem do artigo 192, da lei 8.112/1990. Destaca-se que o registro do ato de  
aposentadoria do servidor pelo TCU, o qual se refere ao pronunciamento quanto à conformidade dos  
fundamentos legais dos referidos atos, não se confunde com julgamento da legalidade dos pagamentos  
efetuados, posteriormente à aposentadoria do servidor, mediante as diversas rubricas que compõem os  
seus proventos. É comum que a remuneração dos cargos integrantes das carreiras do serviço público  
federal, ao longo do tempo  sejam alteradas com a criação ou extinção de gratificações, bem como que  
seja modificada a forma de cálculo de gratificações ou outras rubricas. Assim, ainda que o servidor  
aposentado já tenha o seu ato de aposentadoria  registrado pelo TCU, tal registro não impede que a  
administração promova a correção de eventual pagamento indevido, caso a área responsável pela folha  
de pagamento cometa algum erro decorrente da falta de observância da legislação pertinente. Ademais,  
não  há  direito  adquirido  e  ato  jurídico  perfeito  em  se  tratando  de  situação  contrária  a  lei.  O  
Administrador está adstrito ao princípio constitucional da legalidade e, ao constatar que determinado ato  
é contrário à lei, tem o dever de revisá-lo, sob pena de responsabilização. Aplicam-se ao caso, as súmulas  
346 e 473 do STF.”; a CGU apresenta ainda  os julgados do TRF 5ª região – Apelação Civil AC 245389 
RN 2001.05.00.006276-0,  demonstrando  que o Superior Tribunal de Justiça em julgamentos que visam 
uniformizar a exegese do artigo 192 da lei nº 8.112/90, deve ser calculado com base na diferença entre o 
vencimento básico do padrão que ocupava e o do padrão imediatamente anterior, excluídos os acréscimos 
(STJ, Quinta Turma, RESP – 624723, Rel. Ministro Félix Fischer, DJ 02/08/2004); o Tribunal de Contas 
da União também cobra da UFV a correção dos valores  pagos do benefício do artigo 192 da Lei  nº 
8.112/90  de  seus  servidores  docentes  aposentados,  pois  foram  os  únicos  agraciados  com  cálculos 
envolvendo em sua base as gratificações, diferentemente dos técnicos que recebem tal benefício somente 
calculados sobre o vencimento básico,  Assim, a UFV não pode ter suas contas julgadas pelo TCU com 
reprovação;  é  do  entendimento  deste  Conselho  Universitário  que  a  citação  trazida  no  artigo  6º  da 
Orientação Normativa 11/2010, de que “ atos de aposentadoria não tenham sido registrados pelo Tribunal  
de Contas da União, deverão ser  revistos, observada a prescrição quinquenal”, refere-se à prescrição de 
não retroagir-se além da temporalidade de 5 anos, para efeito de ressarcimento ao erário naquilo que foi 
pago a maior. Assim,  não procede a argumentação do representante do servidor de que a sua remuneração 
não poderia ser revista, por ter sido julgado pelo TCU  há mais de 5 anos; e é do entendimento deste  
Conselho  Universitário  que  o  direito  adquirido  do  Sr.  Valdir  Peres  quanto  ao  artigo  192  permanece 
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respeitado,  mas  que  seu  valor,  por  todas  as  razões  anteriormente  expostas,  deve  ser  corrigido.  10- 
REMOÇÃO. 10.1- Do Departamento de Medicina e Enfermagem para o Departamento de Química. 
10.1.1-  Jorge Luiz Pereira (15-003772) –  aprovada  a  solicitação do servidor  Jorge  Luiz  Pereira,  de 
remoção  do  Departamento  de  Medicina  e  Enfermagem para  o  Departamento  de  Química.  10.2-  Da 
Diretoria Financeira para o Departamento de Biologia Geral.  10.2.1- Leandro Freitas Silva (15-
003680) – aprovada a solicitação do servidor  Leandro Freitas Silva, de remoção da Diretoria Financeira 
para o Departamento de Biologia Geral.  10.3- Do Serviço de Tratamento de Água, da PAD, para o 
Departamento  de  Engenharia  Florestal,  do  CCA.  10.3.1-  Erly  Nogueira  da  Silva  (15-006008)  – 
aprovada a solicitação do servidor Erly Nogueira da Silva, de remoção do Serviço de Tratamento de Água, 
da  PAD,  para  o Departamento  de  Engenharia  Florestal,  do  CCA. Registre-se a  saída  do  Conselheiro 
Leonardus Vergutz.  12- SOLICITAÇÕES DIVERSAS. 12.1- Extensão da jornada de trabalho – de 
20h  para  40h  semanais.  12.1-  Valmir  Oliveira  de  Almeida  -  DSA (16-001009) –  aprovada,  por 
unanimidade,  a  solicitação  do  servidor  Valmir  Oliveira  de  Almeida,  ocupante  do  cargo  de  Médico 
Ginecologista,  lotado  na  Divisão  de  Saúde,  de  extensão  da  jornada  de  trabalho  de  vinte  horas  para 
quarenta  horas  semanais.  5.  NOTA  PÚBLICA  DO  FORIPES-MG  e  11-  SOLICITAÇÃO  DA 
CONSELHEIRA MARIA DAS GRAÇAS SOARES FLORESTA:  Proposta  de  Moção.  O Plenário 
tomou conhecimento dos documentos supramencionados e, após discussão preliminar sobre o conteúdo 
das mensagens e possíveis encaminhamentos,  considerando o adiantado da hora,  decidiu realizar  uma 
próxima sessão com o propósito de  esgotar a presente pauta, com a retomada dos trabalhos a partir deste 
item, cujos documentos deverão ser disponibilizados eletronicamente aos Conselheiros.  Às treze horas a 
primeira sessão foi encerrada. Para constar, foi lavrada a presente Ata que, se aprovada, será assinada pela 
Presidente, Professora Nilda de Fátima Ferreira Soares e pelo Secretário de Órgãos Colegiados, Professor 
José Henrique de Oliveira.  Aos cinco dias do mês de maio do ano dois mil e dezesseis, às oito horas e 
quarenta e cinco minutos, no Salão Nobre, no Edifício Arthur da Silva Bernardes da Universidade Federal 
de Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais, reuniu-se, pela quadringentésima sétima vez, em segunda sessão, o 
Conselho Universitário, presidido pela Professora Nilda de Fátima Ferreira Soares, Reitora, e secretariado 
pelo Professor José Henrique de Oliveira, Secretário de Órgãos Colegiados. Os Conselheiros presentes 
foram os que se seguem: João Carlos Cardoso Galvão; Leiza Maria Granzinolli; Felipe Stephan Lisboa, 
Pró-Reitor  de  Assuntos  Comunitários  em exercício;  Sebastião  Tavares  de  Rezende;  Rubens  Alves  de 
Oliveira;  João Marcos de Araújo, Diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde em exercício; 
Antônio  Cleber  Gonçalves  Tibiriçá;  Maria  das  Graças  Soares  Floresta;  Frederico  José  Vieira  Passos; 
Angélica de Cássia Oliveira Carneiro; Eduardo de Almeida Marques da Silva; Deusanilde de Jesus Silva e 
seu suplente José Carlos da Costa Campos; Leonardo Gonçalves Pedroti; Marcos Ribeiro Furtado; Ernane 
Corrêa  Rabelo;  José  Faustino  Filho;  Edmilson Pereira  da Mota  Júnior  e  sua  suplente  Rita  de  Cássia 
Rezende Pereira;  Eduardo Jaime Quirós Batres; Ricardo Lemos Maia Leite de Carvalho. Justificaram as 
ausências  os  Conselheiros:  Silvana Maria  Novaes  Ferreira  Ribeiro;  Altino  Rodrigues  Neto.  5.  NOTA 
PÚBLICA DO FORIPES-MG e 11- SOLICITAÇÃO DA CONSELHEIRA MARIA DAS GRAÇAS 
SOARES FLORESTA: Retomados os trabalhos suspensos na primeira sessão realizada em 26/04/2016, a 
presidência  conclamou os presentes para que se ativessem, com serenidade, na discussão do conteúdo dos 
documentos  encaminhados  antecipadamente  e  já  conhecidos  de  todos.  Inicialmente,  deu  ciência  ao 
plenário de uma solicitação discente, datada de 04/05/2016, para que cinco estudantes pudessem participar, 
como ouvintes,  da  discussão  e  votação  das  moções  encaminhadas  a  este  conselho  superior,  sendo o 
encaminhamento  favorável  do  conselheiro  Rubens  Alves  de  Oliveira  aprovado  com  dezoito  votos 
favoráveis e um voto contrário. Vale ressaltar que o segmento discente esteve representado por Gabriel 
Alves Rodrigues, estudante do bacharelado em História. Em seguida, foram relembradas as mensagens da 
Nota Pública do FORIPES-MG e da Moção em Defesa da Democracia e do Estado de Direito, de autoria 
da Conselheira Maria das Graças Soares Floresta.  Posteriormente, com intensa e rica participação dos 
Conselheiros, os debates se sucederam, tendo como foco a defesa da Democracia, do Estado de Direito e 
da Educação Pública Brasileira e, em especial da UFV, exigindo de todos lutar contra o impacto da atual 
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crise  econômica,  comprometer-se  com  a  consolidação  da  expansão  de  nossa  instituição  e  com  a 
preservação do que criado com qualidade, por meio de uma nota pública.  Concluídas as manifestações, 
houve o encaminhamento das seguintes propostas : 1. O CONSU deve se manifestar ou não?  2. Aprovar, 
ou não, a Nota Pública do FORIPES-MG;  ou  3-  elaborar   outra nota  pública a ser posteriormente  
analisada pelo CONSU.  Realizadas as votações,  primeiramente decidiu-se, por 16 votos favoráveis e 03 
contrários, pela manifestação do CONSU. Posteriormente, aprovado por 11 votos a favor e 08 contrários 
ser o CONSU signatário da Nota Pública do FORIPES-MG.  Ficou acertado, ainda e por consenso,  a 
indicação de uma comissão com vistas a redigir uma nova nota pública de esclarecimento sobre o quadro 
atual  e  reflexos  no sistema público  de  educação superior,  especialmente  na  UFV Multi  campi,  a  ser  
apreciada numa oportunidade vindoura.  Foram indicados os conselheiros Juliana Lopes Rangel Fietto, 
coordenadora, Eduardo Jaime Quirós Batres, João Marcos de Araújo, Edmilson Pereira da Mota Júnior e o 
discente  Gabriel  Alves  Rodrigues,  ouvinte  na  presente  reunião. Registre-se  a  saída  dos  Conselheiros 
Angélica de Cássia Oliveira Carneiro;  Deusanilde de Jesus Silva e  Leonardo Gonçalves Pedroti; e a 
chegada dos Conselheiros  Antônio Cleber Gonçalves Tibiriçá;  Alisson Carraro Borges;  Marcos Ribeiro 
Furtado;  José Carlos da Costa Campos e  Ricardo Lemos Maia Leite de Carvalho. 13- RECURSO. 13.1- 
Hernane Martins Júnior - CRP (15-006533). Após discutir os autos do processo, em especial o Relatório 
Final de Estudos do Professor Hernani, constante nas páginas 2 e 3,  o Relatório  Final da Comissão de  
Sindicância,  constante  nas  páginas  23  e  24,   e  os  pareceres  da  lavra  do  Procurador  Federal  Chefe, 
constantes nas páginas 26 e 27, 61 e 62, o plenário aprovou, com 14 votos favoráveis e 05 contrários, a 
instauração  de  Processo  Administrativo  Disciplinar  (PAD)   para  apurar  os  fatos,  por  entender  que  a 
utilização inadequada de termos supostamente ofensivos aos integrantes do CEPE configura indício de 
atitude  docente não condizente  com o ambiente universitário.  Aprovou ainda e,  por unanimidade,  a 
indicação dos docentes Marcos Ribeiro Furtado, Marcos da Silva Couto e Paulo Nogueira Andrade Godoi, 
visando compor a referida comissão. 14- AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. Aprovados, por 
unanimidade,  os  Relatórios  Finais  de  Estágio  Probatório  dos  Servidores  técnico-administrativos  e 
Docentes  a  seguir  relacionados:  14.1-  Servidores  técnico-administrativos.  14.1.1-  Edivaldo de Jesus 
Gomes – DFP (13-003750); 14.1.2- Daniel da Silveira Toledo – DFP (13-003489). 14.2- Docentes. 14.2.1- 
Fabrício de Assis  Campos Vieira  – DEE (12-015111); 14.2.2- Donizete dos Reis Pereira – CAF (12-
015351); 14.2.3- Maria Elisa de Sena Fernandes – CRP (12-014724). Na oportunidade, o plenário decidiu 
recomendar  à  Pró-Reitoria  de  Gestão  de  Pessoas  quanto  à  nomeação  de  servidor  docente  e  técnico-
administrativo,  em período  de  estágio  probatório,  podendo ser  designado  para  o  exercício  de  chefia, 
excluindo-se  para  a  coordenação  de  comissão  avaliadora  do  desempenho  de  outro  servidor.  15- 
HOMOLOGAÇÃO  DE  RESULTADO  DE  CONCURSO.  15.1-  Professor  Visitante.  15.1.1- 
Departamento de Letras. 15.1.1.1- Área/Subárea: Língua Inglesa e Literaturas de Expressão Inglesa 
– Edital nº 10/2016 (14-020593) – aprovada a contratação para Professor Visitante, do Departamento de 
Letras, Área/Subárea: Língua Inglesa e Literaturas de Expressão Inglesa, Edital nº 10/2016, candidatos 
classificados: 1º lugar – Luiz Carlos Moreira da Rocha, com média final 10,0; e 2º lugar – Pedro Henrique 
dos Santos Gropp, com média final 7,50. 15.1.1.2- Área/Subárea: Língua Literatura Francesa – Edital 
nº 117/2015 (14-008171) –  aprovada a contratação para Professor Visitante, do Departamento de Letras, 
Área/Subárea: Língua Literatura Francesa, Edital nº 117/2015, candidatos classificados: 1º lugar – Dirceu 
Magri,  com média  final  10,0;  e  2º  lugar  –  Ana  Rosa  Vidigal  Dolabella,  com média  final  9,94.  16- 
APRESENTAÇÃO DA LOGOMARCA E BRASÃO DA UFV. Item retirado de Pauta. Às treze horas a 
reunião  foi  encerrada.  Para  constar,  foi  lavrada  a  presente  Ata  que,  se  aprovada,  será  assinada  pela 
Presidente, Professora Nilda de Fátima Ferreira Soares e pelo Secretário de Órgãos Colegiados, Professor 
José Henrique de Oliveira.
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