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ATA Nº 349/99 – CEPE

Aos vinte e quatro dias  do mês de agosto do ano de mil novecentos e noventa e nove, às 
oito horas e quarenta minutos, na Sala de Reuniões da Reitoria da Universidade Federal 
de Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais, reuniu-se, pela tricentésima quadragésima nona vez, 
o  Conselho de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão,  sob  a  presidência do  professor  Carlos 
Sigueyuki Sediyama,  vice-reitor,  e  secretariada  pelo  professor  Paulo  Shikazu  Toma, 
secretário  de  Órgãos  Colegiados.  Os  conselheiros  presentes  foram os  que  seguem: 
Frederico  José  Vieira  Passos,  Antônio  Teixeira  de  Matos,  substituto  do  conselheiro 
Liovando Marciano da Costa, pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Nilda de Fátima 
Ferreira Soares,  Luciano Baião Vieira, Rita de Cássia Gonçalves Borges,  suplente do 
conselheiro Everaldo Gonçalves de Barros, Guido Assunção Ribeiro, Pedro Alves Paiva, 
Emmanoel de  Moraes  Barreto,  suplente do  conselheiro Geraldo  Honório  de  Oliveira 
Neto  e  Tarcísio  Gomide  Filho.  Os  conselheiros  Elza  Fernandes  de  Araújo  e  Dario 
Cardoso de Lima justificaram a ausência. Inicialmente, a presidência informou sobre a 
reunião, ocorrida recentemente no Rio de Janeiro,  dos reitores da região Sudeste com o 
secretário da SESU, Abílio Baeta Neves, tendo por objeto o projeto de lei da autonomia 
universitária. Continua valendo o prazo de 60 dias (portanto, remanescendo 30 dias) para 
o  encaminhamento  das  sugestões  das  universidades.  Destacou  que  os  reitores 
reivindicaram considerar  a  lotação  plena praticada  historicamente  pelas universidades 
como base para a definição do orçamento, e também que se deve considerar o problema 
de reajuste do orçamento em função da inflação. Em seguida, passou-se à análise dos 
itens da pauta, a seguir relacionados. Item 1- INDICAÇÃO DE NOME DE DOCENTE 
A  SER  AGRACIADO  COM  A  MEDALHA  DE  OURO  PETER  H.  ROLFS  DO 
MÉRITO EM PESQUISA (ART. 5º DO REGIMENTO DA MEDALHA)  (99-06495) – 
homologada,  por  oito  votos  contra  um,  por  proposição  do  conselheiro  Pedro  Alves 
Paiva, a indicação do professor Paulo Afonso Ferreira, do Departamento de Engenharia 
Agrícola,  para  ser  agraciado com a Medalha de  Ouro  Peter  H.  Rolfs do  Mérito  em 
Pesquisa, no ano de 1999. Item 2- TREINAMENTO - 2.1- Afastamento para doutorado 
- 2.1.1-  Renato Ribeiro de Lima – DPI (98-11475)  - aprovada, por unanimidade, por 
proposição  do  conselheiro  Frederico  José  Vieira  Passos,  a  solicitação  do  referido 
docente, de alteração da data de afastamento, de setembro/99 para setembro/2000, para o 
programa de doutorado em Estatística/Estatística Baeysiana Aplicada ao Melhoramento 
Animal, na Cornell University/EUA. Item 3- PROPOSIÇÕES DIVERSAS - 3.1- Pró-
Reitoria  de  Ensino  -  3.1.1-  Revogação  da  Resolução  7/97-CEPE  –  Normas  para 
transferência  “ex-offício” (99-03761)  –  o  plenário  resolveu,  por  unanimidade,  por 
proposição do conselheiro Frederico José Vieira Passos, manter inalterada a Resolução 
7/97, de 2.5.97. 3.1.2- Ocupação de vagas ociosas no COLUNI (99-06022) – aprovadas, 
por unanimidade, por proposição do conselheiro Tarcísio Gomide Filho, a proposta de 
normatização  da ocupação  de vagas ociosas do  Colégio Universitário  e  a  minuta de 
resolução apresentada na página 4 do processo,  com o adendo de um 3º item, com o 
seguinte teor:  “Em caso de empate na última vaga, será classificado o que apresentar 
menor variação de pontos entre todas as provas, medidas pelo desvio-padrão; persistindo 
o empate, será classificado o candidato que obtiver maior número de pontos na soma das 
provas  de  Língua Portuguesa  e  Literatura  Brasileira e  Redação”.  Essa decisão  ficou 
consubstanciada na Resolução 8/99. Após a análise desse processo, chegaram ao plenário 
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o conselheiro Moisés Silveira Lobão e o diretor do Registro Escolar, Vicente de Paula 
Lélis, este com direito a voz. 3.2- Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – 3.2.1- 
Modificação  da  disciplina  Pesquisa (99-06058)  –  aprovado,  por  unanimidade,  por 
proposição  do  conselheiro  Frederico  José  Vieira  Passos,  devolver  o  processo  ao 
Conselho Técnico de Pós-Graduação,  com a sugestão de que seja atribuído crédito à 
disciplina Pesquisa e, quanto a computar a atividade de orientação em termos de hora-
aula  para  fins da  Gratificação  de  Estímulo  à  Docência,  seja  o  processo  remetido  à 
Comissão respectiva. 3.2.2-  Alteração da Resolução nº 13/86 (99-04126) - aprovadas, 
por unanimidade, por proposição do conselheiro Tarcísio Gomide Filho, a proposta de 
codificar  as  disciplinas oferecidas  aos  cursos  de  pós-graduação  “lato  sensu” com os 
números 500 a 599 e a alteração do parágrafo 1º do artigo 1º, no tocante a mudar o ano 
de referência 1984 para 1998, conforme sugeriu a Comissão designada pelo Conselho em 
sua 348ª reunião, de 23.7.99. Essa decisão foi consubstanciada na Resolução 9/99. 3.3- 
Colégio Universitário  -  3.3.1-  Aproveitamento  de  estudo  por  suficiência/competência 
para alunos de Língua Inglesa (99-02460) – aprovadas, por unanimidade, por proposição 
do conselheiro Frederico José Vieira Passos, as “Normas para Aproveitamento de Estudo 
em Língua Inglesa, por Exame de Suficiência, para o Colégio Universitário”, constantes 
nas páginas 2 e 3 do processo, com alteração do artigo 5º, que terá a seguinte redação: 
“O exame de suficiência será aplicado por  uma banca examinadora, composta de três 
professores  de  Língua  Inglesa,  sendo  pelos  menos  um deles  externo  ao  COLUNI, 
indicados pelo Colegiado e nomeados pelo Diretor”. Essa decisão ficou consubstanciada 
na Resolução 10/99. Adicionalmente, foi aprovado recomendar ao Colégio Universitário 
elaborar  alternativas  de  atividades  substitutivas para  os  estudantes  que  vierem a  ser 
dispensados das aulas de Língua Inglesa por efeito da aplicação dessa Resolução. Item 4- 
AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO -  4.1-  Oswaldo Pinto  Ribeiro  Filho – 
DBA (98-02377) – o plenário tomou conhecimento da avaliação do estágio probatório 
do  referido  docente.  4.2-  Giovani  Mocelin  –  DBA (98-00724)  –  aprovado,  por 
unanimidade, por proposição do conselheiro Luciano Baião Vieira, o estágio probatório 
do docente supracitado, à luz do parecer favorável da CPPD, constante na página 149 do 
processo. Item 5- SOLICITAÇÕES DIVERSAS - 5.1- José Gerley Diaz Castro - 5.1.1- 
Revalidação do diploma de Zootecnista (99-03714) – aprovada, por unanimidade, a sua 
retirada  de  pauta  e  devolução  à  Pró-Reitoria  de  Ensino,  para  seguimento  de  sua 
tramitação,  entendendo que os  documentos  às folhas 3 a  12 do  processo  atendem à 
estrita exigência legal quanto à documentação principal, com os devidos reconhecimentos 
consulares  e  traduções  juramentadas.  Às  onze  horas,  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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