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ATA Nº 337/98 – CEPE

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e noventa e oito, às oito 
horas e vinte minutos, na Sala de Reuniões da Reitoria da Universidade Federal de Viçosa, 
em Viçosa, Minas Gerais, reuniu-se, pela tricentésima trigésima sétima vez, 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.  Os 
conselheiros  presentes  foram os  que  seguem:  Frederico  José  Vieira  Passos,  Liovando 
Marciano  da  Costa,  Flávio  Alencar  d’Araújo  Couto,  Oderli  de  Aguiar,  suplente  do 
conselheiro Gilberto Paixão Rosado, Aristéa Alves Azevedo, Luciano Baião Vieira, Pedro 
Alves Paiva, Tarcísio Gomide Filho,  Luciano Rezende Moreira e Frederico Borges Nunes 
de Lima. Inicialmente, a presidência deu conhecimento ao plenário que o professor Moacyr 
Maestri foi admitido, pelo Presidente da República, na Ordem Nacional do Mérito Científico, 
na classe de Comendador, tendo o seu nome sido indicado pelo dr. Rui de Araújo Caldas, 
diretor  de Programas Especiais do  CNPq e membro do Conselho Diretor  da UFV. Em 
seguida, informou que,  com respeito à Gratificação de Estímulo à Docência, a Comissão 
Nacional instituída para definir as diretrizes da avaliação qualitativa de docentes, condição 
para a atribuição dos 40% da gratificação, já entregou o seu relatório, a partir do qual as 
comissões locais deverão definir os parâmetros de avaliação em cada Instituição; a comissão 
local deverá  ter,  em sua  composição,  no  mínimo, dois quintos  de  membros externos  à 
Instituição; a comissão de avaliação da UFV deverá ter a seguinte composição: o pró-reitor 
de  Planejamento  e  Orçamento,  o  pró-reitor  de  Ensino e  o  presidente  da  CPPD,  como 
representantes da UFV; dois representantes da ASPUV; e os professores Carlos Augusto de 
Alencar  Fontes,  Martinho  de  Almeida  e  Silva  e  Roberto  Ferreira  da  Silva,  como 
representantes externos; após a definição dos parâmetros para a avaliação, as análises do 
desempenho  dos  docentes  deverão  ser  feitas  de  forma  descentralizada,  por  Centro  de 
Ciências, para posterior consolidação dos resultados pela Comissão. Comentou, também, o 
quadro  decorrente  da  última  medida  governamental,  que  praticamente  paralisou  a 
administração  pública  federal.  Após  a  seção  de  informes,  chegaram  ao  plenário  os 
conselheiros Elza Fernandes de Araújo e Geraldo Honório de Oliveira Neto. Em seguida, a 
presidência submeteu à apreciação do plenário as Atas 331, 332, 333, 334, 335 e 336, que 
foram aprovadas,  por  unanimidade,  por  proposição  dos  conselheiros  Elza Fernandes de 
Araújo,  Frederico  José  Vieira  Passos  e  Flávio  Alencar  d’Araújo  Couto.  Posto  isso,  o 
plenário  passou  à  análise  dos  itens  de  pauta,  a  seguir  relacionados.  Item  1- 
TREINAMENTO - 1.1-  Gumercindo Souza Lima – DEF (94-04172) – o plenário tomou 
conhecimento do treinamento do  referido docente.  Aprovou,  ainda,  solicitar informações 
finais sobre a situação do treinamento. Após a análise desse processo, chegou ao plenário o  
diretor do Registro Escolar, Vicente de Paula Lélis. 1.2- Cláudio Mudado Silva – DEF (98-
09214)  – aprovada,  por  unanimidade,  por  proposição  da  conselheira Elza Fernandes de 
Araújo,  a  regularização  da  situação  funcional  do  docente  supracitado,  como  servidor 
matriculado em curso de pós-graduação, doutorado em Meio Ambiente/Papel e Celulose, 
que  realiza na Universidade de  Toronto/Canadá,  iniciado em setembro/94,  antes  de  sua 
admissão  na  UFV,  ocorrida  em  25.9.98;  e  concessão  de  afastamento,  no  período  de 
30.10.98 a 31.1.99,  para conclusão do curso.  1.3-  Anôr Fiorini de Carvalho – DPS (94-
13901) – aprovado,  por  unanimidade,  por  proposição  da conselheira Elza Fernandes de 
Araújo,  solicitar  ao  docente  supracitado  o  cronograma  de  trabalho  a  ser  executado; 
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regularização de sua situação de treinamento junto à AIT e, também, informação sobre sua 
situação,  como bolsista, junto à CAPES. 1.4-  Ricardo Capúcio de Resende – DEA (98-
03827)  -  homologado,  por  unanimidade,  por  proposição  do  conselheiro  Frederico  José 
Vieira Passos, o ato “ad referendum” dado pelo professor Carlos Sigueyuki Sediyama, vice-
reitor no exercício da Reitoria, constante na página 77 do processo, aprovando a alteração 
da data de afastamento do referido docente para cursar o doutorado em Desenvolvimento de 
Máquinas para Agricultura de Precisão, na Cranfield University, Inglaterra, de 1º.10.98 para 
15.10.98.  1.5-  Newton  Deniz  Piovesan  –  BIOAGRO (98-09347)  –  aprovada,  por 
unanimidade, por proposição do conselheiro Luciano Baião Vieira, a solicitação do técnico 
de  nível superior  supracitado,  de  prorrogação  da  licença,  por  seis  meses,  a  partir  de 
01/10/98, para conclusão do curso de mestrado em Genética e Melhoramento, que realiza na 
UFV, desde 1º.10.96, sem afastamento de suas atividades funcionais. 1.6-  José Ambrósio 
Ferreira  Neto  –  DER (96-10203)  –  aprovada,  por  unanimidade,  por  proposição  do 
conselheiro Frederico José Vieira Passos, a solicitação do referido docente, de afastamento 
parcial  de  suas  atividades,  até  janeiro/99,  para  conclusão  do  curso  de  doutorado  em 
Desenvolvimento,  Agricultura e Sociedade/Desenvolvimento e Agricultura, que realiza na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRRJ), desde março/95, antes de sua admissão na 
UFV, ocorrida em 27.2.96. Item 2- AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO -  2.1- 
Lucy Tiemi Takahashi – DMA (98-04488) - aprovado, por unanimidade, por proposição da 
conselheira Elza Fernandes de Araújo, o estágio probatório da referida docente, à luz do 
parecer  favorável  da  CPPD,  constante  na  página  61  do  processo.  2.2-  Sônia  Maria 
Fernandes – DMA (98-04487) - aprovado, por unanimidade, por proposição da conselheira 
Elza Fernandes de Araújo, o estágio probatório da docente supracitada, à luz do parecer 
favorável da CPPD, constante na página 54 do processo. 2.3- Mara Garcia Tavares – DBG 
(98-06274) -  aprovado,  por  unanimidade,  por  proposição  do  conselheiro Flávio Alencar 
d’Araújo Couto,  o  estágio probatório da referida docente,  à luz do parecer favorável da 
CPPD, constante na página 78 do processo. 2.4- Maurício da Aparecida Santana – CEDAF 
(98-032)  –  aprovado,  por  unanimidade,  por  proposição  do  conselheiro  Flávio  Alencar 
d’Araújo, o estágio probatório do docente supracitado, à luz do parecer favorável da CPPD, 
constante na página 40 do processo. Após a análise desse processo, retirou-se do plenário o 
conselheiro Liovando Marciano da Costa. Item 3- SOLICITAÇÕES DIVERSAS - 3.1- José 
de  Fátima Juvêncio -  3.1.1-  Avaliação  com vistas  na  promoção  vertical  (98-09469)  – 
aprovado, por unanimidade, por proposição do conselheiro Oderli de Aguiar, o seu retorno 
ao Departamento de Educação Física, para melhor instrução. 3.2- Reitoria - 3.2.1- Indicação 
de  dois representantes  docentes  e  um representante  discente para  constituir  a  Comissão 
Consultiva – COMCUN, conforme determinado na Resolução Conjunta nº 1/97, de 30.01.97 
– foram indicados para constituir a Comissão Consultiva -  COMCUN os docentes  Elza 
Fernandes de Araújo e Oderli de Aguiar e o discente Luciano Rezende Moreira. Esgotados 
os  assuntos  da  pauta,  o  plenário decidiu apreciar,  extrapauta,  o  Processo  98-09588  – 
Daniel Antônio Bossolone – Solicitação de cancelamento de inscrição na disciplina MAT 
144 – Cálculo Diferencial e Integral I, fora do prazo estabelecido no Calendário Escolar – 
negada, por unanimidade, por proposição do conselheiro Flávio Alencar d’Araújo Couto, a 
presente solicitação.  Às doze horas e dez 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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