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ATA Nº 338/98 – CEPE

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e noventa e oito, às oito 
horas e vinte e cinco minutos, na Sala de Reuniões da Reitoria da Universidade Federal de 
Viçosa,  em Viçosa,  Minas  Gerais,  reuniu-se,  pela  tricentésima trigésima oitava  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,  Gilberto  Paixão Rosado, 
Acelino Couto Alfenas, suplente da conselheira Aristéa Alves Azevedo, Elza Fernandes de 
Araújo e seu suplente, Dario Cardoso de Lima, este com direito a voz, Maria Alba Pereira 
de Deus, suplente do conselheiro Pedro Alves Paiva, Emmanoel de Moraes Barreto, suplente 
do conselheiro Geraldo Honório de Oliveira Neto,  Frederico Borges Nunes de Lima e o 
diretor do Registro Escolar, Vicente de Paula Lélis, este com direito a voz. Inicialmente, a 
presidência informou que na segunda-feira, dia 30 de novembro, acontecerá, em Brasília, a 
solenidade  de  entrega  da  Comenda  da  Ordem do  Mérito  em Pesquisa,  conferida  pela 
Presidência da República, ao professor Moacyr Maestri, da UFV, e que, na impossibilidade 
de acompanhar o homenageado, em função da agenda, incumbiu o professor Marcelo José 
Vilela,  diretor  do  CCB,  para  representá-lo.  No  tocante  à  questão  da  Gratificação  de 
Estímulo  à  Docência,  informou  que,  a  avaliação  interna  está  em  fase  de  conclusão, 
conduzido  por  uma Comissão,  cuja  composição  foi  devidamente  aprovada  pelo  MEC. 
Comentou  sobre  a  difícil  situação  financeira  das  universidades  federais,  que  não  têm 
recebido os repasses dos recursos orçamentários desde setembro último, e acrescentou a 
informação  preocupante  de  que,  para  o  orçamento  das  universidades  para  1999,  já foi 
determinado um corte de 30% na parte atinente à rubrica “Outros Custeios de Capital”. O 
conselheiro Frederico José Vieira Passos, em atenção à preocupação, manifestada por este 
Conselho, com respeito ao impacto das perturbações da greve sobre o rendimento escolar, 
particularmente no tocante à questão do desligamento por rendimento insuficiente, informou 
que,  no  período  letivo  encerrado  em  outubro,  26  estudantes  atingiram  o  limite  de 
desligamento; desses, 18 recorreram ao Conselho Técnico de Graduação, dos quais apenas 6 
tiveram seus recursos negados pelo referido Conselho. O conselheiro Liovando Marciano da 
Costa informou que as cotas de bolsas da CAPES estão mantidas, sem maiores problemas, 
que, no tocante ao CNPq, espera-se situação confortável para 1999, e que, não obstante a 
aventada supressão de bolsas para treinamento de docentes para as instituições com quadros 
mais qualificados, a UFV dispôs de 17 bolsas do PICD, tendo perdido duas dessas bolsas em 
virtude  de  processos  encaminhados  pelos  candidatos  sem  o  estrito  cumprimento  das 
exigências. Durante a seção de informes, chegou ao plenário o conselheiro Márcio Mota 
Ramos. Posto isso, o plenário passou à análise dos itens de pauta, a seguir relacionados. 
Item 1 -  CALENDÁRIO ESCOLAR – CEDAF  -  1.1-  1998 (98-0069)  – acatado,  por 
unanimidade, por proposição do conselheiro Flávio Alencar d’Araújo Couto,  o parecer da 
Pró-Reitoria  de  Ensino,  constante  nas páginas 7  a  11  do  processo,  com a  proposta  de 
Calendário para 1998. Essa decisão foi consubstanciada na Resolução 7/98. 1.2- 1999 (98-
0074) - acatado, por unanimidade, por proposição do conselheiro Flávio Alencar d’Araújo 
Couto, o parecer da Pró-Reitoria de Ensino, constante nas páginas 3 a 6 do processo, com 
proposta  de Calendário para 1999.  Essa decisão foi consubstanciada na Resolução 8/98. 
Item 2- REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR, CRIAÇÕES E EXTINÇÃO DE CURSOS 
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– CEDAF - 2.1-  Extinção do Curso Técnico em Administração (98-0067) – acatado, por 
unanimidade, por proposição da conselheira Elza Fernandes de Araújo, o parecer da Pró-
Reitoria  de  Ensino,  constante  na página 3  do  processo,  favorável à  extinção do  Curso 
Técnico  em Administração.  2.2-  Criação  do  Curso  Médio (98-0066)  –  aprovada,  por 
unanimidade, por proposição da conselheira Maria Alba Pereira de Deus, a criação do Curso 
Médio. Grade Curricular para 1999 (98-0075) – aprovada, por unanimidade, por proposição 
da conselheira Elza Fernandes de Araújo, a grade curricular do Curso Médio para 1999. 
Durante  a  análise  desse  subitem,  chegou  ao  plenário  o  conselheiro  Luciano  Rezende 
Moreira,  e retirou-se a conselheira Maria Alba Pereira de Deus.  2.3-  Reestruturação  do 
Curso Técnico em Agropecuária (98-0068) – acatado, por unanimidade, por proposição da 
conselheira Elza Fernandes de Araújo, o parecer da Pró-Reitoria de Ensino, constante nas 
páginas 35 e 36 do processo, favorável à reestruturação do Curso Técnico em Agropecuária. 
Grade Curricular do Curso Técnico em Agropecuária concomitante com o Curso Médio 
para 1999 (e  98-0076)  -  acatado,  por  unanimidade,  por  proposição  da conselheira Elza 
Fernandes de Araújo, o parecer da Pró-Reitoria de Ensino, constante na página 3 processo, 
com a grade  curricular do  Curso  Técnico em Agropecuária concomitante com o  Curso 
Médio, para 1999. Em seguida, foram analisados, em bloco, os subitens 2.4, 2.5 e 2.6. 2.4-  
Criação  do  Curso  Pós-Médio  Técnico  em  Agropecuária (98-0054)  –  aprovada,  por 
unanimidade, por proposição do conselheiro Flávio Alencar d’Araújo Couto,  a criação do 
Curso Pós-Médio Técnico em Agropecuária, condicionada ao reestudo  da carga horária. 
2.5-  Criação do Curso Pós-Médio Técnico em Agroindústria (98-0053) – aprovado,  por 
unanimidade, por proposição do conselheiro Flávio Alencar d’Araújo Couto, o reestudo da 
viabilidade  da  criação  do  Curso  Pós-Médio  Técnico  em Agroindústria,  em termos  de 
possibilidade de obtenção dos recursos previstos nas propostas.  2.6- Criação do Curso Pós-
Médio Técnico em Informática (98-0052) – aprovado, por unanimidade, por proposição do 
conselheiro Flávio Alencar d’Araújo Couto, o reestudo da viabilidade da criação do Curso 
Pós-Médio Técnico em Informática, em termos de possibilidade de obtenção dos recursos 
previstos nas propostas. Item 3- EDITAL DO EXAME DE SELEÇÃO - CEDAF – 1999 
(98-0073)  –  aprovada,  por  unanimidade,  por  proposição  do  conselheiro  Flávio Alencar 
d’Araújo Couto, a proposta de Edital do Exame de Seleção da CEDAF para 1999, constante 
nas páginas 1 a 4 do processo, excluindo os cursos Pós-Médio Técnico em Agroindústria e 
em Informática. Após a análise desse processo, retirou-se do plenário o conselheiro Márcio 
Mota Ramos. Item 4- SOLICITAÇÕES DIVERSAS - 4.1- André Luiz Pereira Lara - 4.1.1- 
Mudança de nota na disciplina ENF 339 – Silvicultura Geral (98-10250) – acatado,  por 
unanimidade,  por  proposição  do  conselheiro  Gilberto  Paixão  Rosado,  o  parecer   da 
Comissão instituída pelo Ato 025/98/PRE, constante na página 54 do processo, favorável à 
solicitação  do  acadêmico  supracitado,  de  mudança  de  nota  na  disciplina  ENF  339  – 
Silvicultura Geral, de 56 para 65. Item 5- PROPOSIÇÕES DIVERSAS - 5.1- Pró-Reitoria 
de  Ensino -  5.1.1-  Relatório  da  Comissão  instituída pelo  Ato  002/97/PRE -  Exame de 
suficiência (97-11652)  -   aprovada,  por  unanimidade,  por  proposição  do  conselheiro 
Gilberto  Paixão  Rosado,  a  instituição  do  exame de  suficência  para  aproveitamento  de 
créditos em disciplinas. Após a análise desse processo, retirou-se do plenário o conselheiro 
Luciano Rezende Moreira.  5.2-  Pró-Reitoria de Extensão e Cultura -  5.2.1-  Criação de 
Comissão  Permanente  de  Atividade  Profissional -  COPAP (97-06118)  –  aprovada,  por 
unanimidade, por proposição do conselheiro Flávio Alencar d’Araújo Couto, a sua retirada 
de pauta,  para que o Núcleo de Estágios elabore proposta de operacionalização. Item 6- 
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CALENDÁRIO ESCOLAR PARA 1999 – GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO (98-
11263)  -  aprovada,  por  unanimidade,  a  sua  retirada  de  pauta,  visando  à  análise numa 
próxima reunião. Item 7- PARA CONHECIMENTO -  7.1- Estudante ouvinte em ZOO 424 
- Avicultura (98-10453) - aprovada, por unanimidade, a sua retirada de pauta,  visando à 
análise numa próxima reunião. Às doze horas e quinze 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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