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ATA Nº 330/98 – CEPE

Aos onze dias do mês de maio do ano de mil novecentos e noventa e oito, às quatorze horas 
e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Reitoria da Universidade Federal de Viçosa, em 
Viçosa,  Minas Gerais,  reuniu-se,  pela  tricentésima trigésima vez,  em quatro  sessões,  o 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, sob a presidência do professor Carlos Sigueyuki 
Sediyama, vice-reitor, e secretariada pelo professor Carlos Magno Fernandes, secretário de 
Órgãos Colegiados. Primeira sessão - conselheiros presentes: Frederico José Vieira Passos, 
José Benício Paes Chaves, substituto do conselheiro Nairam Félix de Barros, pró-reitor de 
Pesquisa e Pós-Graduação, Flávio Alencar d’Araújo Couto, Gilberto Paixão Rosado, Aristéa 
Alves Azevedo, Elza Fernandes de Araújo, Luciano Baião Vieira, Márcio Mota Ramos e seu 
suplente, Luiz Fernando Teixeira Albino, este com direito a voz, Guido Assunção Ribeiro, 
Pedro  Alves Paiva, Geraldo Honório de Oliveira Neto,  Luciano Rezende Moreira e  seu 
suplente,  Antônio  Fernando  Máximo,  este  com direito  a  voz,  Ana  Elise  de  Carvalho, 
suplente do  conselheiro Frederico  Nunes Borges  de  Lima e  o  diretor  Registro  Escolar, 
Vicente de Paula Lélis, este com direito a voz. Inicialmente, a presidência deu as boas-vindas 
aos  conselheiros  Guido  Assunção  Ribeiro,  Geraldo  Honório  de  Oliveira  Neto,  Antônio 
Fernando Máximo e Ana Elise de Carvalho, representantes dos professores adjuntos, dos 
professores auxiliares e representantes suplentes do corpo  discente,  respectivamente,  que 
participam pela  primeira  vez  deste  Conselho.  Em seguida,  a  conselheira  Aristéa  Alves 
Azevedo, tendo solicitado a palavra, que lhe foi concedida, questionou o convênio entre a 
UFV/UNA,  cujo  objetivo  é  o  oferecimento  de  curso  de  pós-graduação.  A presidência 
informou que o convênio ainda está em fase de elaboração, no Departamento de Economia 
Rural,  e  que  deverá  tramitar  no  Conselho  de  Pós-Graduação  e,  posteriormente,  neste 
Conselho. Posto isso, a presidência submeteu à apreciação do plenário a Ata 329, que foi 
aprovada por unanimidade. Em seguida, o plenário passou à análise dos itens da pauta, a 
seguir relacionados. Item 1- HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO - 1.1- Professor Auxiliar 
-  1.1.1-  Departamento  de  Direito (97-11025)  -  homologado,  por  unanimidade,  por 
proposição da conselheira Elza Fernandes de Araújo, à luz do parecer favorável do diretor 
do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes,  o  resultado do concurso realizado para 
Professor  Auxiliar I,  do  Departamento  de  Direito,  na área  de  Direito  Tributário,  cujos 
candidatos classificados foram: 1º lugar - Jamile Bergamaschini Mata Diz, com média final 
8,40; 2º lugar - Daniel de Sá Rodrigues, com média final 8,27; e 3º lugar - Danieli Schittini 
Costa  Arbex,  com  média  final  8,07;  1.1.2  -  Departamento  de  Direito (97-11026) - 
homologado, por unanimidade, por proposição do conselheiro Luciano Baião Vieira, à luz 
do parecer favorável do diretor do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, o resultado 
do concurso realizado para Professor Auxiliar I,  do Departamento de Direito, na área de 
Direito  Processual  Civil,  cujos  candidatos  classificados  foram:  1º  lugar  -  Daniel de  Sá 
Rodrigues, com média final 8,47; 2º lugar - Gláucio Inácio da Silveira, com média final 8,20; 
e 3º lugar - Cristina Grobério Pazó, com média final 8,19; 1.1.3-  Departamento de Direito 
(97-05457) - homologado, por unanimidade, por proposição do conselheiro Frederico José 
Vieira Passos, à luz do parecer favorável do diretor do Centro de Ciências Humanas, Letras 
e Artes, o resultado do concurso realizado para Professor Auxiliar I, do Departamento de 
Direito, na área de Direito Penal, cujo candidato classificado foi Edgar Pereira de Oliveira, 
com média final 8,38. Após a análise desse processo, chegou ao plenário o professor Luiz 
Sérgio Saraiva, reitor,  assumindo a presidência. 1.1.2-  Departamento de Economia Rural 
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(97-07329) – homologado, por unanimidade, por proposição do conselheiro Gilberto Paixão 
Rosado, à luz do parecer favorável do diretor do Centro de Ciências Agrárias, o resultado 
do concurso realizado para Professor Auxiliar I, do Departamento de Economia Rural, na 
área de Contabilidade e Finanças, cujo candidato classificado foi Brício dos Santos Reis, 
com média final 8,16. 1.2- Professor Assistente - 1.2.1- Departamento de Letras e Artes (97-
04217)  - homologado,  por unanimidade, por proposição do conselheiro Gilberto Paixão 
Rosado, à luz do parecer favorável do diretor  do Centro de Ciências Humanas, Letras e 
Artes, o resultado do concurso realizado para Professor Assistente I, do Departamento de 
Letras  e  Artes,  na  área  de  Literaturas  de  Língua  Portuguesa/Teoria  Literária,  cujos 
candidatos classificados foram: 1º lugar - Aparecida de Fátima Bueno, com média final 9,10; 
e 2º lugar - Marcos Rogério Cordeiro Fernandes, com média final 8,08. Após a análise desse 
processo,  retiraram-se do plenário o conselheiro Márcio Mota Ramos e o professor Luiz 
Sérgio Saraiva, reitor, passando-se a presidência ao professor Carlos Sigueyuki Sediyama, 
vice-reitor. 1.2.2-  Departamento de Zootecnia (97-05076) e (97-06155) – o plenário, por 
doze  votos  contra  um,  por  proposição  da  conselheira  Aristéa  Alves  de  Azevedo,  não 
homologou  os  resultados  dos  concursos  realizados  para  Professor  Assistente  I,  do 
Departamento de Zootecnia, nas áreas de Fisiologia da Reprodução/Endocrinologia Animal 
e  Produção  Avícola.  Aprovou,  ainda,  por  doze  votos  contra  um,  por  proposição  da 
conselheira Aristéa Alves Azevedo, notificar o chefe do Departamento de Zootecnia o não-
cumprimento das normas do  RAPAPD nos referidos concursos,  recomendando que fato 
semelhante não venha mais a acontecer.  1.2.3-  Departamento de Educação (96-06521) - 
homologado, por unanimidade, por proposição do conselheiro José Benício Paes Chaves, à 
luz do  parecer  favorável do  diretor  do  Centro  de  Ciências Humanas,  Letras  e  Artes,  o 
resultado do concurso realizado para Professor Assistente I, do Departamento de Educação,  
na área  de  Fundamentos  da  Educação,  cujo  candidato  classificado  foi Cláudio  Luís de 
Alvarenga Barbosa, com média final 8,35.  Após a análise desse processo,  retornaram ao 
plenário  o  conselheiro  Márcio  Mota  Ramos  e  o  professor  Luiz  Sérgio  Saraiva,  reitor,  
assumindo a presidência. Item 2- TREINAMENTO -  2.1-  Mônica de Abreu Azevedo - 
DEC (97-10085)  -  aprovada,  por  unanimidade,  por  proposição  da  conselheira  Elza 
Fernandes de Araújo, a solicitação da referida docente, de alteração de data de afastamento, 
de  março/98  para  agosto/98,  para  cursar  o  doutorado  em  Engenharia  Hidráulica  e 
Saneamento/Resíduos Sólidos, na Escola de Engenharia da Universidade de São Paulo/USP. 
2.2-  José  de  Fátima  Juvêncio  –  DES (98-01339)  -  aprovada,  por  unanimidade,  por 
proposição da conselheira Aristéa Alves Azevedo, a solicitação do docente supracitado, de 
afastamento para cursar o doutorado em Engenharia de Produção e Sistemas/Ergonomia, na 
Universidade Federal de Santa Catarina, por trinta e seis meses, a partir de 08/06/98. 2.3- 
Luiz Eduardo Dias – DPS (98-03590) – aprovada,  por  unanimidade, por  proposição do 
conselheiro Márcio Mota Ramos, a solicitação do referido docente,  de afastamento para 
realizar o programa de pós-doutorado em Recuperação de Áreas Degradadas e Fertilidade 
do Solo,  na Universidade de Maryland at College Park/EUA, por doze meses, a partir de 
15.07.98.  Aprovado,  ainda,  alertar  o  chefe do  Departamento  de  Solos  sobre  o  número 
excessivo de docentes (44%) em treinamento em 1999. 2.4- Gino Ceotto Filho – DPF (98-
03591) – aprovada, por unanimidade, a sua retirada de pauta. Após a análise desse processo, 
chegou ao plenário a conselheira Maria Alba Pereira de Deus, e retirou-se o conselheiro 
Pedro Alves Paiva.  Item 3- PROPOSICÕES DIVERSAS – 3.1- Pró-Reitoria de Ensino - 
3.1.1-  Edital  do  Vestibular  de  1999 (98-03571)  –  inicialmente,  a  presidência  solicitou 
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autorização  para  que  o  professor  Luiz Carlos de Alvarenga,  coordenador  da  COPEVE, 
comparecesse ao plenário para discorrer sobre as mudanças propostas para o Vestibular de 
1999, o que foi aprovado por unanimidade. Após a explanação, o plenário aprovou o Edital 
do Concurso Vestibular/99,  com as seguintes alterações: 1- Exclusão de Campinas-SP e 
Curitiba-PR e inclusão de Londrina-PR, Campo Grande-MS e Petrolina-PE na relação de 
cidades onde serão realizadas as provas; 2- Período de inscrição: 24/08 a 25/09/98; 3- Taxa 
do manual do candidato e de inscrição, R$5,00 e R$60,00, respectivamente (aprovado, por 
onze votos  contra  três,  por  proposição do conselheiro Frederico José Vieira Passos); 4- 
Valor das provas: manter os pesos: redação - 30; provas abertas - 30/cada prova; Pontuação 
total: múltipla escolha – 120; redação + abertas 90 (43%) (aprovada, por unanimidade, por 
proposição do conselheiro Frederico José Vieira Passos); 5- Critérios de eliminação: faltar a 
uma das  provas;  zero  em uma das  provas  discursivas ou  nas  provas  com questões  de 
múltipla escolha de Matemática e de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira; menos que 
30% na 1ª fase; menos que 30% no total; 6- prova de Língua  Estrangeira: somente de Inglês 
(nas provas de múltipla escolha e discursiva) (aprovado,  por  oito  votos  contra  seis, por 
proposição do conselheiro Frederico José Vieira Passos). Posto isso, a presidência elogiou o 
esforço da COPEVE, visando à melhoria do vestibular. Às dezoito horas e trinta minutos, a 
reunião foi suspensa. Segunda sessão - iniciada às quatorze horas e quinze minutos do dia 
treze de maio do ano de mil novecentos e noventa e oito, na Sala de Reuniões da Reitoria da 
Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais, sob a presidência do professor 
Luiz  Sérgio  Saraiva,  reitor,  e  secretariada  pelo  professor  Carlos  Magno  Fernandes, 
secretário  de Órgãos Colegiados.  Compareceram os  conselheiros nominados na primeira 
sessão, à exceção dos conselheiros Luiz Fernando Teixeira Albino, suplente do conselheiro 
Márcio Mota Ramos, Pedro Alves Paiva e Ana Elise de Carvalho, suplente do conselheiro 
Frederico Borges Nunes de Lima. Compareceram, ainda, a conselheira Maria Alba Pereira 
de Deus, suplente do conselheiro Pedro Alves Paiva, e, como convidado, o professor Luiz 
Carlos de Alvarenga, coordenador da COPEVE. Inicialmente, foi exibida fita de vídeo sobre 
o  Vestibular,  elaborada  pela  TV-Viçosa.  Em seguida,  a  presidência informou  que  será 
editada outra fita de vídeo, abordando os cursos oferecidos pela UFV, que será enviada às 
escolas  e  aos  cursinhos  pré-vestibular.  Posto  isso,  o  conselheiro  Márcio  Mota  Ramos, 
fazendo uso da palavra, indagou se o estudo, solicitado por este Conselho, sobre aumento de 
vagas na UFV estava sendo realizado.  Neste  instante,  chegou ao  plenário o  conselheiro 
Oderli de Aguiar.  O conselheiro Frederico José Vieira Passos,  pró-reitor  de Ensino, em 
resposta,  informou que está sendo conduzido estudos sobre o assunto na Pró-Reitoria de 
Ensino. Na oportunidade, questionou se a Língua Francesa deve ser eliminada do Vestibular 
apenas nas provas de múltipla escolha ou também nas provas discursivas, para os candidatos 
do curso de Secretariado Trilíngue.  O plenário aprovou, por doze votos contra um, manter 
apenas o Inglês nas provas discursivas do Vestibular da UFV. Posto isso, o plenário passou 
à análise do subitem 3.1.2-  Programa de Avaliação Seriada (98-03570) – inicialmente, o 
professor Luiz Carlos de Alvarenga, coordenador da COPEVE, disse que o Programa de 
Avaliação Seriada já foi implementado nas Universidades de Brasília, Uberlândia e Santa 
Maria,  e  a  UFV  deseja  implementá-lo  agora.  Em  seguida,  foram  discutidas  inúmeras 
sugestões,  a  serem incluídas no  Edital.  Durante  as  discussões,  retirou-se  do  plenário  o 
conselheiro Gilberto Paixão Rosado. Posto isso, o plenário aprovou a suspensão da reunião, 
para que a Pró-Reitoria de Ensino elaborasse a minuta do Edital, incluindo as sugestões dos 
conselheiros. Antes de encerrar a sessão,  o  conselheiro Frederico José Vieira Passos leu 
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abaixo-assinado de pais de alunos do COLUNI, solicitando aos professores o retorno às 
aulas e, também, a resposta ao abaixo-assinado. Às dezoito horas, a reunião foi suspensa. 
Terceira sessão - iniciada às oito horas e vinte minutos do dia dezenove de maio do ano de 
mil novecentos e noventa e oito, na Sala de Reuniões da Reitoria da Universidade Federal de 
Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais, sob a presidência do professor Luiz Sérgio Saraiva, reitor, 
e secretariada pelo professor Carlos Magno Fernandes, secretário “ad hoc”. Compareceram 
os conselheiros nominados na primeira sessão, à exceção dos conselheiros Flávio Alencar 
d’Araújo  Couto,  Gilberto  Paixão  Rosado,  Aristéa  Alves  Azevedo,  Elza  Fernandes  de 
Araújo,  Luciano  Baião  Vieira,  Luiz Fernando  Teixeira  Albino,  suplente  do  conselheiro 
Márcio  Mota  Ramos,  Pedro  Alves Paiva,  Geraldo  Honório  de  Oliveira  Neto,  Antônio 
Fernando Máximo e Ana Elise de Carvalho, suplente do conselheiro Frederico Borges Nunes 
de Lima. Comparecereram, ainda, os conselheiros Nairam Félix de Barros, Dalmo Lopes de 
Siqueira, substituto do conselheiro Flávio Alencar d’Araújo Couto, pró-reitor de Extensão e 
Cultura, Oderli de Aguiar, José Benício Paes Chaves, suplente da conselheira Elza Fernandes 
de  Araújo,  Maria  Alba  Pereira  de  Deus,  suplente  do  conselheiro  Pedro  Alves  Paiva, 
Emmanoel de Moraes Barreto, suplente do conselheiro Geraldo Honório de Oliveira Neto, e 
Frederico  Borges  Nunes de  Lima.  Inicialmente,  a  presidência anunciou a  despedida  do 
secretário  de  Órgãos  Colegiados,  professor  Carlos  Magno  Fernandes,  para  assumir  as 
funções de chefe de Gabinete. Em seguida, foi distribuída minuta do Edital do Programa de 
Avaliação Seriada, para análise. Durante as discussões, chegaram ao plenário as conselheiras 
Elza Fernandes de Araújo e Aristéa Alves Azevedo,  e retiraram-se os  conselheiros José 
Benício Paes Chaves,  Maria Alba Pereira de Deus e o professor Luiz Sérgio Saraiva, reitor, 
passando-se a presidência ao professor Carlos Sigueyuki Sediyama, vice-reitor. Posto isso, o 
conselheiro Oderli de Aguiar propôs que, antes de se discutir o Edital, fosse editada uma 
resolução criando o  Programa de Avaliação Seriada – PASES, o  que foi aprovado,  por 
unanimidade. Em seguida, foi apresentada, ao plenário, minuta de resolução,  e decidiu-se, 
por unanimidade, que a versão final deveria ser aprovada numa próxima sessão. Quanto ao 
Edital, foi aprovado, por unanimidade, o que segue: 1) as Superintendências Regionais de 
Ubá, Muriaé e Ponte Nova da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais deverão 
definir as cidades onde serão aplicadas as provas do PASES; 2) as provas do PASES serão 
aplicadas, também, nas cidades mineiras onde são realizadas as provas do Vestibular; 3) os 
alunos do 1º ano das escolas públicas das Superintendências de Ubá, Muriaé e Ponte Nova 
terão redução de 50% no valor da taxa de inscrição; 4) a taxa de inscrição no PASES, para 
1998, será de R$40,00, e  a do Manual, R$5,00 (aprovado, por dez votos contra dois). Às 
doze  horas,  a reunião foi suspensa.  Quarta sessão -  iniciada às quatorze  horas  e  vinte 
minutos do dia vinte e cinco de maio do ano de mil novecentos e noventa e oito, na Sala de 
Reuniões da Reitoria da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais, sob a 
presidência  do  professor  Carlos  Sigueyuki  Sediyama,  vice-reitor,  e  secretariada  pelo 
professor  Carlos Magno Fernandes,  secretário  “ad hoc”.  Compareceram os  conselheiros 
nominados na primeira sessão, à exceção dos conselheiros Flávio Alencar d’Araújo Couto, 
Elza Fernandes de Araújo,  Márcio Mota  Ramos,  Luiz Fernando Teixeira Albino, Pedro 
Alves Paiva, Luciano Rezende Moreira, Antônio Fernando Máximo e Ana Elise de Carvalho. 
Comparecereram, ainda, os conselheiros Dalmo Lopes de Siqueira, substituto do conselheiro 
Flávio Alencar d’Araújo Couto,  pró-reitor de Extensão e Cultura, Maria Alba Pereira de 
Deus e Frederico Borges Nunes de Lima e, como convidado, o professor Luiz Carlos de 
Alvarenga, coordenador da COPEVE.  Iniciada a sessão,  o  plenário passou à análise da 
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proposta de resolução constante nas páginas 17 e 18 do Processo 98-03570. Em seguida, foi 
aprovado, por consenso, instituir o Programa de Avaliação Seriada para Ingresso no Ensino 
Superior – PASES, como modalidade alternativa de seleção, na UFV. Essa decisão ficou 
consubstanciada na Resolução 3/98. Aprovado, ainda, por unanimidade, por proposição do 
conselheiro José Benício Paes Chaves, o Edital do PASES, triênio 1998-2000. Às dezoito 
horas e trinta minutos, a reunião foi encerrada. Para constar, foi lavrada a presente ata, que, 
se achada conforme, será assinada pelo presidente e pelo secretário de Órgãos Colegiados. 
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