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ATA Nº 331/98 – CEPE

Aos trinta dias do mês de junho do ano de mil novecentos e noventa e oito, às oito horas e 
trinta minutos,  na Sala de Reuniões da Reitoria da Universidade Federal de Viçosa,  em 
Viçosa, Minas Gerais, reuniu-se, extraordinariamente, pela tricentésima trigésima primeira 
vez, em duas sessões, o  Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, sob a presidência do 
professor Luiz Sérgio Saraiva, reitor,  e secretariada pelo professor Paulo Shikazu Toma, 
secretário  de  Órgãos  Colegiados.  Primeira  sessão -  conselheiros  presentes:  Carlos 
Sigueyuki Sediyama, 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, João Carlos Cardoso Galvão, suplente do conselheiro Guido 
Assunção Ribeiro, Pedro Alves Paiva, Geraldo Honório de Oliveira Neto e seu suplente, 
Emmanoel de Moraes Barreto, este com direito a voz, Tarcísio Gomide Filho, suplente do 
conselheiro Próspero Brum Paoli e Luciano Rezende Moreira. Inicialmente, a presidência 
explicou  que  a  convocação,  em caráter  extraordinário,  tem por  objetivo  homologar  os 
resultados  dos  dezesseis  concursos  realizados  para  professor  titular,  para  que  os 
classificados possam ser nomeados antes que passe a vigorar a proibição legal decorrente do 
calendário eleitoral. A respeito da greve, comentou a expectativa de seu desfecho, com a 
votação  da  Gratificação  de  Estímulo  à  Docência - GED  pela  Câmara  dos  Deputados, 
embora não tenha havido avanços em relação à proposta  inicial do MEC; a proposta  da 
GED prevê a concessão de 60% da gratificação a todos e os outros 40% condicionados à 
avaliação de desempenho,  para a  qual devem ser tomados como parâmetros:  pontuação 
máxima de 140 pontos, atribuindo-se até 120 pontos em função das aulas na graduação e até 
70 pontos atribuídos por avaliação qualitativa; será nomeada uma comissão nacional para 
estabelecer os critérios da avaliação, e cada Instituição deverá fazer a adequação, a partir 
desses critérios, para proceder à sua avaliação, mediante uma comissão mista integrada por 
membros da casa e externos; a GED não contempla os docentes de 2º grau, para os quais o 
MEC acena com a possibilidade de concessão de bolsas; no tocante ao reajuste de 28,86% 
(concedido aos militares em 1993), o governo propõe estendê-lo a todo o funcionalismo, 
mas descontando,  caso  a  caso,  reajustes  concedidos  a  partir  de  1993,  e,  por  isso,  os 
professores, salvo os auxiliares de ensino, não serão contemplados, pois já tiveram reajustes 
diferenciados. Comunicou, também, que, logo após o encerramento da greve, este Conselho 
deverá ser convocado para a definição do novo calendário. O conselheiro Flávio Alencar 
d’Araújo Couto deu notícias das tratativas estabelecidas com o SEBRAE, para assinatura de 
convênio  que  permita  a  participação  dos  professores  num programa  de  consultorias  a 
pequenas  e  médias  empresas,  desenvolvido  com  recursos  do  Fundo  de  Amparo  ao 
Trabalhador – FAT; a participação dos professores da UFV deverá ser com a interveniência 
da FUNARBE; por se tratar de consultorias que permitem pró-labores de até 5.000 reais, 
poderão ser autorizadas diretamente pelos chefes de departamento, conforme a Resolução nº 
11/97 – CONSU.  O conselheiro Márcio  Mota  Ramos comunicou o  vencimento  do  seu 
mandato como representante na FAPEMIG e falou da importância de a UFV zelar pela sua 
representação  nas  Câmaras  dessa  Fundação;  e,  pelo  critério  de  rotatividade  das 
representações por instituições, a sua vaga não será destinada à UFV. Informou que, nas 
mudanças operadas na FAPEMIG, foram criadas mais duas Câmaras: de Recursos Naturais, 
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Ciências e Tecnologias Ambientais e de Ciências Biológicas e Biotecnologia, passando de 
cinco  para  sete  Câmaras.  Aproveitando  a  oportunidade,  o  presidente  informou que,  na 
Câmara de Ciências Humanas da FAPEMIG, foi empossado, como representante da UFV, o 
professor Orlando Monteiro da Silva e que deverá ser indicado também um representante da 
Instituição para a Câmara de Ciências Exatas. Comunicou a visita, a ser confirmada para 
breve, do professor Afrânio Carvalho Aguiar, diretor-científico da FAPEMIG, e comentou a 
atual importância dessa Fundação para o financiamento dos projetos de pesquisa da UFV, 
ressaltando o significativo aumento no aporte de recursos nos últimos meses, com o contrato  
de projetos de pesquisa de nossos docentes. Antes de passar à análise dos itens da pauta, a 
presidência comentou a oportunidade de uma futura reunião conjunta CEPE/CONSU, para a 
definição de critérios para o  concurso de professor  titular mais adequados às políticas e 
metas  institucionais;  para  isso,  aguarda  a  conclusão  dos  trabalhos  da  Comissão  que 
coordenou o processo de definição das dezesseis vagas a serem colocadas em concurso, a 
qual tinha como incumbência também fornecer subsídios e sugestões para a definição do 
perfil do professor titular,  objetivando nortear a elaboração dos supracitados critérios de 
concurso.  Posto isso, o plenário passou à análise dos itens da pauta, a seguir relacionados.  
Item  1-  HOMOLOGAÇÃO  DOS  RESULTADOS  DOS  CONCURSOS  PARA 
PROFESSOR TITULAR - 1.1- Departamento de Biologia Animal – Área: Apicultura (98-
04577)  –  homologado,  por  unanimidade,  por  proposição  do  conselheiro Flávio Alencar 
d’Araújo Couto, à luz do parecer favorável do diretor do Centro de Ciências Biológicas e da 
Saúde,  o  resultado  do  concurso  realizado  para  Professor  Titular  do  Departamento  de 
Biologia Animal, na área de Apicultura, sendo aprovado o professor Dejair Message, com 
média final 9,82. Após a análise desse processo, retirou-se do plenário o conselheiro Luciano 
Baião Vieira.  1.2-  Departamento  de Engenharia Florestal –  Área: Celulose e Papel (98-
04576) -  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 Titular do Departamento de Engenharia Florestal, na 
área de Celulose e Papel, sendo aprovado o  professor  Rubens Chaves de Oliveira, com 
média final 9,25. 1.3- Departamento de Economia Rural – Área: Comunicação Rural/Meios 
de  Massa (98-04578)  -  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  Titular do  Departamento  de 
Economia Rural,  na  área  de  Comunicação  Rural/Meios  de  Massa,  sendo  aprovados  os 
professores  Geraldo  Magela Braga,  com média final 9,71,  em 1º  lugar;  e  José  Geraldo 
Fernandes de Araújo, com média final 9,45, em 2º lugar. Após a análise desse processo,  
retornou ao plenário o conselheiro Luciano Baião Vieira. 1.4- Departamento de Engenharia 
Agrícola – Área: Drenagem e Movimento de Água no Solo (98-04579) - homologado, por 
unanimidade, por  proposição do conselheiro José Benício Paes Chaves, à luz do parecer 
favorável do diretor do Centro de Ciências Agrárias, o resultado do concurso realizado para 
Professor  Titular  do  Departamento  de  Engenharia  Agrícola,  na  área  de  Drenagem  e 
Movimento de Água no Solo, sendo aprovado o professor Mauro Aparecido Martinez, com 
média  final  9,64.  1.5-  Departamento  de  Engenharia  Agrícola  –  Área:  Engenharia  de 
Conservação de Água e Solo (98-04580) - homologado, por unanimidade, por proposição 
do conselheiro Flávio Alencar d’Araújo Couto,  à luz do parecer favorável do diretor  do 
Centro de Ciências Agrárias, o resultado do concurso realizado para Professor Titular do 
Departamento de Engenharia Agrícola, na área de Engenharia de Conservação de Água e 
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Solo,  sendo  aprovado  o  professor  Fernando  Falco  Pruski,  com média final 9,68.  1.6- 
Departamento de Biologia Vegetal – Área: Fisiologia dos Órgãos Vegetais Destacados (98-
04581) -  homologado,  por  unanimidade,  por  proposição  do  conselheiro Gilberto  Paixão 
Rosado, à luz do parecer favorável do diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 
o  resultado  do  concurso  realizado para  Professor  Titular  do  Departamento  de  Biologia 
Vegetal, na área de Fisiologia dos Órgãos Vegetais Destacados, sendo aprovado o professor 
Rolf  Puschmann,  com  média  final  10,0.  1.7-  Departamento  de  Informática  –  Área: 
Inteligência Artificial/Sistemas Especialistas (98-04582)  -  homologado,  por  unanimidade, 
por  proposição do conselheiro José Benício Paes Chaves, à luz do parecer favorável do 
diretor do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, o resultado do concurso realizado para 
Professor Titular do Departamento de Informática, na área de Inteligência Artificial/Sistemas 
Especialistas,  sendo aprovado  o  professor  José  Luís Braga,  com média final 9,32.  1.8- 
Departamento  de  Engenharia  Agrícola  –  Área:  Manejo  de  Irrigação (98-04583)  - 
homologado, por unanimidade, por proposição do conselheiro Elza Fernandes de Araújo, à 
luz do parecer favorável do diretor do Centro de Ciências Agrárias, o resultado do concurso 
realizado  para  Professor  Titular  do  Departamento  de  Engenharia  Agrícola,  na  área  de 
Manejo de Irrigação, sendo aprovado o professor Everardo Chartuni Mantovani, com média 
final 9,71.  1.9-  Departamento  de Biologia Animal – Área:  Manejo Integrado  de Pragas 
Florestais (98-04584) - homologado, por unanimidade, por proposição do conselheiro José 
Benício Paes Chaves, à luz do parecer favorável do diretor do Centro de Ciências Biológicas 
e da Saúde, o resultado do concurso realizado para Professor Titular do Departamento de 
Biologia Animal, na área  de  Manejo Integrado  de  Pragas  Florestais,  sendo aprovado  o 
professor  Norivaldo dos  Anjos Silva,  com média final 9,45.   1.10-  Departamento    de 
Engenharia   Civil   –    Área:   Métodos  Computacionais em  Geotecnia (98-04585) - 
homologado, por unanimidade, por proposição do conselheiro Gilberto Paixão Rosado, à luz 
do parecer favorável do diretor do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, o resultado do 
concurso realizado para Professor Titular do Departamento de Engenharia Civil, na área de 
Métodos Computacionais em Geotecnia, sendo aprovados os professores Roberto Francisco 
de Azevedo, com média final 9,84, em 1º lugar; e Enivaldo Minetti, com média final 8,91, 
em 2º lugar. 1.11-  Departamento de Microbiologia – Área: Microbiologia de Alimentos (98-
04586) -  homologado,  por  unanimidade,  por  proposição  do  conselheiro Gilberto  Paixão 
Rosado, à luz do parecer favorável do diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 
o resultado do concurso realizado para Professor Titular do Departamento de Microbiologia, 
na área de Microbiologia de Alimentos, sendo aprovada a professora Maria Cristina Dantas 
Vanetti, com média final 9,76. 1.12- Departamento de Biologia Vegetal – Área: Nutrição e 
Metabolismo de Plantas (98-04587) -  homologado,  por  unanimidade, por  proposição do 
conselheiro  Luciano Baião  Vieira,  à  luz do  parecer  favorável do  diretor  do  Centro  de 
Ciências Biológicas e da Saúde, o resultado do concurso realizado para Professor Titular do 
Departamento de Biologia Vegetal, na área de Nutrição e Metabolismo de Plantas, sendo 
aprovado o professor Paulo Roberto Mosquim, com média final 9,98. 1.13-  Departamento 
de  Fitotecnia  –  Área:  Olericultura  e  Plantas  Daninhas (98-04588)  -  homologado,  por 
unanimidade, por  proposição do conselheiro José Benício Paes Chaves, à luz do parecer 
favorável do diretor do Centro de Ciências Agrárias, o resultado do concurso realizado para 
Professor Titular do Departamento de Fitotecnia, na área de Olericultura e Plantas Daninhas, 
sendo  aprovado  o  professor  Francisco  Affonso  Ferreira,  com  média  final  9,46.  1.14- 
Departamento  de  Fitotecnia  –  Área:  Produção  Vegetal (98-04589)  -  homologado,  por 
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unanimidade,  por  proposição  do  conselheiro  Luciano  Baião  Vieira,  à  luz  do  parecer 
favorável do diretor do Centro de Ciências Agrárias, o resultado do concurso realizado para 
Professor  Titular  do  Departamento  de  Fitotecnia,  na  área  de  Produção  Vegetal,  sendo 
aprovados os professores Geraldo Antônio de Andrade Araújo, com média final 9,48, em 1º 
lugar;  e  Hermínia Emília Prieto  Martinez,  com média  final 9,30,  em 2º  lugar.   1.15- 
Departamento  de  Química  –  Área:  Química  Orgânica (98-04590)  -  homologado,  por 
unanimidade, por  proposição da conselheira Elza Fernandes de Araújo, à luz do parecer 
favorável do diretor do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, o resultado do concurso 
realizado para Professor Titular do Departamento de Química, na área de Química Orgânica, 
sendo aprovado o professor Luiz Cláudio de Almeida Barbosa, com média final 9,74. 1.16- 
Departamento de Engenharia Florestal – Área: Silvicultura (98-04591) - 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 Titular do Departamento de Engenharia Florestal, na área de Silvicultura, sendo 
aprovado o professor Geraldo Gonçalves dos Reis, com média final 9,45. Após a análise 
desse  processo,  retirou-se  do  plenário  o  conselheiro  Luciano  Baião  Vieira.   Item  2- 
TREINAMENTO - 2.1- 
 Ceotto  Filho  –  DPF (98-03591)  -  aprovada,  por  unanimidade,  por  proposição  do 
conselheiro Márcio Mota Ramos, a solicitação do referido docente,  de afastamento para 
cursar o  doutorado  em Física/Física da Matéria Condensada,  no Instituto  de Física Gleb 
Wataghin - UNICAMP, por vinte e quatro  meses, a partir de agosto/98.  2.2-  Reginaldo 
Carneiro  da  Silva -  DEC (97-10082)  –  aprovada,  por  unanimidade,  por  proposição  do 
conselheiro Márcio Mota Ramos, a solicitação do docente supracitado, de alteração de data 
de  afastamento,  de  março/98  para  março/99,  para  cursar  o  doutorado  em Engenharia 
Civil/Engenharia  de  Estruturas,  na  Escola  de  Engenharia  da  Universidade  de  São 
Paulo/USP. 2.3- Mauro Pires Moraes – DVT (97-09986) – aprovada, por unanimidade, por 
proposição do conselheiro Márcio Mota Ramos, a solicitação do docente supracitado, de 
afastamento  para  cursar  o  doutorado  em Microbiologia Agrícola/Genética Molecular  de 
Microorganismos, na UFV, por trinta e seis meses, a partir de março/98. Após a análise 
desse  processo,  retornou  ao  plenário  o  conselheiro  Luciano  Baião  Vieira.  2.4-  Márcia 
Rogéria de Almeida – DBB (93-10554) - homologado, por unanimidade, por proposição do 
conselheiro Márcio Mota Ramos, o ato “ad referendum” dado pelo professor Luiz Sérgio 
Saraiva, reitor, constante na página 157 do processo, autorizando o afastamento da docente 
supracitada  para  realizar programa de  pós-doutorado  no âmbito  do  projeto  cooperativo 
Brasil/USA,  para  combate  à  febre  aftosa,  no  Plum Island  Animal Disease  Center,  em 
Greenport, USA, no período de 05.05.98 a 31.12.98. 2.5-  Pedro de Novais Lima Júnior - 
DAU (97-10054)  -  aprovada,  por  unanimidade,  por  proposição  do  conselheiro  Flávio 
Alencar d’Araújo Couto,  a solicitação do referido docente,  de afastamento para cursar o 
doutorado em Planejamento Urbano e Regional, no Instituto  de Pesquisa e Planejamento 
Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPUR/UFRJ), por trinta e 
seis meses, a partir de março/98, com liberação parcial durante o primeiro semestre/98 e 
liberação total a partir de agosto/98, condicionada a que o Departamento de Arquitetura e 
Urbanismo defina a solução quanto à questão da redistribuição dos encargos acadêmicos do 
docente durante o período de seu afastamento, em vista da exoneração de um dos docentes 
que havia se comprometido a assumir parte desses encargos. 2.6- Sebastião Alípio de Brito – 
DFT (97-04368) - aprovada, por unanimidade, por proposição da conselheira Aristéa Alves 
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Azevedo,  a solicitação do docente  supracitado,  de alteração de data  de afastamento,  de 
1º.09.97 para agosto/98, para cursar o doutorado em Agronomia/Fitotecnia, na Universidade 
Federal de Lavras (UFLA).  2.7-  Dilermando Miranda da Fonseca – DZO (96-08707)  – 
aprovada, por unanimidade, por proposição do conselheiro Flávio Alencar d’Araújo Couto, 
a solicitação do referido docente, de afastamento para realizar o programa de pós-doutorado 
em Forragicultura/Ciclagem de Nutrientes em Pastagens,  na Universidade da Flórida,  no 
período  de  1º.10.98  a  30.09.99.  Recomendado,  também,  solicitar  ao  Departamento  de 
Zootecnia a redefinição do cronograma de saída para treinamento, definindo a distribuição 
dos  treinandos  e  respectivos  esquemas  de  substituição  por  área.  2.8-  Franklin Daniel 
Rothman – DER (98-03465)  – o  plenário decidiu, por  unanimidade,  por  proposição  do 
conselheiro  Flávio  Alencar  d’Araújo  Couto,  devolver  o  processo  ao  Departamento  de 
Economia Rural, para que o referido docente reformule sua proposta de programa de pós-
doutorado, definindo de forma clara atividades e objetivos, justificando-os. Após a análise 
desse processo, retirou-se do plenário o conselheiro Flávio Alencar d’Araujo Couto.  2.9- 
Mônica Santos de Souza – DLA (98-03081) – aprovada, por unanimidade, por proposição 
do conselheiro Gilberto Paixão Rosado, a solicitação da docente supracitada, de afastar-se 
durante todas as segundas-feiras do primeiro semestre de 1998 (março a julho/98),  para 
cursar, em caráter de disciplina isolada, a disciplina Teorias sobre o Discurso, do programa 
de doutorado  em Letras/Estudos Lingüísticos, da Universidade Federal de Minas Gerais. 
Item 3- PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - 3.1-  Giovanni Ribeiro de Carvalho - 6.2.1- 
Decisão da 330ª reunião, de 11.5.98, relativa à não homologação do resultado do concurso 
realizado  para  Professor  Assistente  do  DZO,  na  área  de  Fisiologia  da 
Reprodução/Endocrinologia Animal (98-05017) – aprovada, por unanimidade, a sua retirada 
de pauta e o seu envio ao Conselho Universitário. Às doze horas e quinze minutos, a reunião 
foi  suspensa.   Segunda  sessão  -  iniciada  às  quatorze  horas  e  trinta  minutos,  sob  a 
presidência  do  professor  Carlos  Sigueyuki  Sediyama,  vice-reitor,  e  secretariada  pelo 
professor  Paulo  Shikazu  Toma,  secretário  de  Órgãos  Colegiados.  Compareceram  os 
conselheiros  nominados  na  primeira  sessão,  à  exceção  dos  conselheiros  Flávio Alencar 
d’Araújo Couto,  Luiz Fernando Teixeira Albino, Pedro Alves Paiva, Geraldo Honório de 
Oliveira Neto, Emmanoel de Moraes Barreto, Tarcísio Gomide Filho. Esgotados os assuntos 
da pauta, o plenário decidiu apreciar,  extrapauta, os processos a seguir relacionados. 1º) 
98-03590 – Luiz Eduardo Dias – Treinamento - aprovada, por unanimidade, por proposição 
do conselheiro Luciano Baião Vieira, a solicitação do docente supracitado, de alteração de 
data de afastamento, de 15/07/98 para 05/08/98, para realizar o programa de pós-doutorado 
em Recuperação de Áreas Degradadas e Fertilidade do Solo, na Universidade de Maryland 
at College Park/EUA. 2º)  98-05473 – Sebastião César Cardoso Brandão – Treinamento – 
aprovada, por unanimidade, por proposição do conselheiro Frederico José Vieira Passos, a 
solicitação do referido docente, de afastamento para realizar o programa de pós-doutorado 
em  Ciência  de  Alimentos/Tecnologia  de  Laticínios,  na  Universidade  de 
Wisconsin/Madison/EUA,  por  doze  meses,  a  partir  de  10/07/98,  condicionado  a  que  o 
Departamento de Tecnologia de Alimentos explicite a forma de redistribuição dos encargos 
acadêmicos do docente, durante o período de seu afastamento, e aprovação pelo Colegiado. 
Após  a  análise  desse  processo,  retornou  ao  plenário  o  conselheiro  Luciano  Rezende 
Moreira.  3º)  98-03847  –  Ricardo  Capúcio  de  Resende –  Treinamento –  aprovada,  por 
unanimidade, por proposição do conselheiro Frederico José Vieira Passos, a solicitação do 
docente  supracitado,  de  afastamento  para  cursar  o  doutorado  em Desenvolvimento  de 
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Máquinas para Agricultura de Precisão, na Cranfield University, Inglaterra, por trinta e seis 
meses, a partir d0e setembro/98. 4º) 97-05236 – Homologação de Resultado de Concurso – 
Departamento de Engenharia Florestal – homologado, por unanimidade, por proposição do 
conselheiro  Luciano Baião  Vieira,  à  luz do  parecer  favorável do  diretor  do  Centro  de 
Ciências  Agrárias,  o  resultado  do  concurso  realizado  para  Professor  Assistente  I  do 
Departamento de Engenharia Florestal,  na área de Tecnologia de Celulose e Papel, cujo 
candidato classificado foi Cláudio Mudado Silva, com média final 8,72. Às dezesseis horas e 
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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