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ATA Nº 352/99 – CEPE

Aos cinco dias do mês de novembro 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 qüinqüagésima segunda 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, Liovando Marciano da Costa, Nilda de 
Fátima Ferreira Soares,  Leacir  Nogueira Bastos,  suplente do  conselheiro Fernando da 
Costa Baêta, Elza Fernandes de Araújo e seu suplente, Dario Cardoso de Lima, este com 
direito a voz, Everaldo Gonçalves de Barros, Guido Assunção Ribeiro, Maria Alba Pereira 
de  Deus,  suplente do  conselheiro Pedro  Alves Paiva,  Tarcísio Gomide Filho,  Antônio 
Wilson de Oliveira Malta, Vicente de Paula Lélis, Sebastião Carlos da Fonseca e Moisés 
Silveira Lobão. Os conselheiros Aristéa Alves Azevedo, Luciano Baião Vieira, Antônio do 
Carmo Neves,  João  Carlos  Cardoso  Galvão,  Pedro  Alves Paiva,  Geraldo  Honório  de 
Oliveira Neto  e  Emmanoel de  Moraes  Barreto  justificaram a  ausência.  Inicialmente,  a 
presidência comentou a repercussão negativa, na comunidade, da versão,  aprovada por 
este  Conselho,  da proposta  de normas do  concurso  para professor  titular.  Informou a 
presente situação da FAPEMIG, que recebeu neste ano apenas 24,75% de seu orçamento e 
que, novamente, se encontra sob pressão de parte da Assembléia Legislativa e grupos de 
interesse contrários ao acesso das instituições federais às suas linhas de financiamento. O 
conselheiro  Frederico  José  Vieira  Passos  manifestou  sua  preocupação  com respeito  à 
recente liminar concedida pela Justiça Federal de Minas Gerais, destinando 50% das vagas 
do Vestibular de cada curso superior das instituições públicas aos egressos da escola média 
pública.  Informou,  ainda,  que  a  Pró-Reitoria de  Ensino deverá  aplicar,  já no  próximo 
período,  seu projeto Unidade de Apoio às Ciências Básicas, com o objetivo de combater a 
reprovação dos estudantes em disciplinas básicas, mediante estratégias e ações voltadas 
para  sanar  as  deficiências  de  base  dos  estudantes.  O  conselheiro  Carlos  Sigueyuki 
Sediyama informou que o  professor Valterley Soares Rocha, coordenador do curso de 
Agronomia,  será  o  representante  da  UFV, juntamente com representantes  da ESALQ, 
UFLA, UFRPE, UFPB, UFRS E UFG, na Comissão responsável pelo Exame Nacional de 
Cursos para a Agronomia. Informou, também, sobre a sua participação nas discussões e 
negociações que tratam da equivalência de títulos, no âmbito do Mercosul e dos países de 
língua portuguesa, das áreas de Agronomia – incluindo Engenharia Florestal, Engenharia 
Agrícola, Engenharia de Pesca, Medicina Veterinária e Zootecnia. A seguir, passou-se à 
apreciação das atas: 348 – aprovada, com uma abstenção, por proposição da conselheira 
Elza Fernandes de  Araújo, com alterações nas linhas 381 a 386; 349 – aprovada, com 
duas  abstenções,  por  proposição  do  conselheiro  Frederico  José  Vieira  Passos;  350  - 
aprovada,  com uma abstenção,  por  proposição  do  conselheiro  Frederico  José  Vieira 
Passos; 351 – aprovada, por unanimidade, por proposição da conselheira Elza Fernandes 
de Araújo. Posto isso, o plenário passou à análise dos itens da pauta, a seguir relacionados. 
Item  1-  TREINAMENTO  -  1.1-  Afastamento  para  mestrado  -  1.1.1-  Amélia  Carla 
Sobrinho Bifano – DED (98-00200) – aprovado,  por  unanimidade,  por  proposição  da 
conselheira  Elza  Fernandes  de  Araújo,  o  relatório  parcial  de  treinamento  da  referida 
docente.  Após a  análise do  processo,  chegou  ao  plenário o  conselheiro Rodrigo  José 
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Gonçalves. 1.2-  Afastamento para doutorado  -  1.2.1-  Karla Maria Damiano Teixeira – 
DED (98-07391) – homologado,  por  unanimidade, por  proposição da conselheira Elza 
Fernandes  de  Araújo,  o  ato  “ad  referendum”  dado  pelo  professor  Carlos  Sigueyuki 
Sediyama,  vice-reitor,  constante  na  página  113  do  processo,  alterando  a  data  de 
afastamento,  de 15.8.99 para 5.10.99, e de instituição, da Universidade de Cornell para 
Michigan State University, para o programa de doutorado em Human Ecology da docente 
supracitada.  1.2.2-  Sérgio  Luís  Pinto  da  Matta  –  DBG (95-09059)  –  aprovado,  por 
unanimidade, por proposição da conselheira Elza Fernandes de Araújo, o retorno imediato 
do referido docente ao Departamento de Biologia Geral, com a apresentação do relatório 
parcial de seu treinamento. 1.2.3- Rita de Cássia Gonçalves Alfenas – DNS (98-11901) – 
aprovada,  por  unanimidade, por  proposição do conselheiro Guido Assunção Ribeiro,  a 
solicitação da referida docente, de alteração da instituição e da data de afastamento, da 
Universidade Internacional da Flórida/EUA para a Universidade de Aubum/EUA, e de 
agosto/99  para  janeiro/2000,  para  o  programa  de  doutorado  em  Dietética  e 
Nutrição/Controle  de  Ingestão  Alimentar.  1.2.4-  Ricardo  Corrêa  Gomes  –  DAD (98-
10792) – o  plenário tomou conhecimento do afastamento do docente supracitado,  sem 
bolsa de estudos,  para o  programa de doutorado  em Administração Pública, na Aston 
University, em Birmingham, Inglaterra,  a partir de 1º.9.99.  1.3- Afastamento para pós-
doutorado – o plenário resolveu não deliberar sobre os processos constantes nos subitens 
1.3.1 e 1.3.2, por entender não ser matéria que requer decisão do Conselho, cabendo ao 
Magnífico Reitor o seu devido encaminhamento. 1.3.1- Izabel Christina d’Almeida Duarte 
Azevedo – DEC (99-08354) – 1.3.2- Roberto Francisco de Azevedo – DEC (99-08355). 
1.3.3-  Aluízio Borém de Oliveira – DFT (99-08428) - aprovada,  por unanimidade, por 
proposição do conselheiro Leacir Nogueira Bastos, a solicitação do referido docente, de 
afastamento para  realizar o pós-doutorado em Genética e Melhoramento, na Universidade 
de Minnesota/EUA, por doze meses, a partir de 1º.4.2000. 1.3.4- Fernando Falco Pruski – 
DEA (99-08549) - aprovada, por unanimidade, por proposição da conselheira Nilda de 
Fátima Ferreira Soares, a solicitação do docente supracitado, de afastamento para  realizar 
o pós-doutorado em Conservação de Água e Solo/Modelagem de Processos Erosivos, na 
Universidade de Purdue,  Indiana/EUA, por  doze  meses,  a  partir  de 1º.3.2000.   1.3.5- 
Dalmo Lopes de Siqueira – DFT (99-08429) - aprovada, por unanimidade, por proposição 
da  conselheira Nilda de  Fátima Ferreira  Soares,  a  solicitação  do  referido  docente,  de 
afastamento para  realizar o pós-doutorado em Citricultura/Fisiologia do Florescimento e 
Frutificação, na Universidade Politécnica de Valência/Espanha, por doze meses, a partir de 
1º.2.2000. Item 2- AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO - 2.1- Ronaldo Perez – 
DTA (99-06233)  -  aprovado,  por  unanimidade,  por  proposição  da  conselheira  Elza 
Fernandes de Araújo, o estágio probatório do referido docente, à luz do parecer favorável 
da CPPD, constante  na página 77 do processo.  2.2-  Raquel dos Santos  Sousa Lima – 
COLUNI (98-00392)  -  aprovado,  por  unanimidade,  por  proposição  do  conselheiro 
Tarcísio Gomide Filho,  o  estágio probatório  da docente  supracitada,  à  luz do  parecer 
favorável da CPPD, constante na página 158 do processo. 2.3-  Helder Soares Moreira – 
DPF (98-01123)  -  aprovado,  por  unanimidade,  por  proposição  do  conselheiro  Leacir 
Nogueira Bastos, o estágio probatório do referido docente, à luz do parecer favorável da 
CPPD, constante  na página 65 do processo.  2.4-  Sukarno Olavo Ferreira – DPF (98-
01124) - aprovado, por unanimidade, por proposição do conselheiro Frederico José Vieira 
Passos, o estágio probatório do docente supracitado, à luz do parecer favorável da CPPD, 
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constante na página 82 do processo. 2.5- Carlos Pedro Boechat Soares – DEF (98-00306) 
- aprovado, por unanimidade, por proposição do conselheiro Frederico José Vieira Passos, 
o estágio probatório do referido docente, à luz do parecer favorável da CPPD, constante 
na página 72 do processo. 2.6- Marcelo Aarestrup Arbex – DEE (98-00393) - aprovado, 
por  unanimidade,  por  proposição  do  conselheiro  Leacir  Nogueira  Bastos,  o  estágio 
probatório do docente supracitado,  à luz do  parecer  favorável da CPPD, constante  na 
página 131 do  processo.  2.7-  José Roberto  da  Silveira Maia –  DEQ (97-12412)  –  o 
plenário tomou  conhecimento  da avaliação do  estágio probatório  do  referido docente. 
Aprovou, também por unanimidade, por proposição do conselheiro Frederico José Vieira 
Passos, alertar o chefe do Departamento de Química quanto ao cumprimento das normas – 
Resolução 2/95-CONSU. 2.8-  Guilherme Nacif de Faria – DPD (98-00308) – aprovado, 
por unanimidade, por proposição da conselheira Nilda de Fátima Ferreira Soares, o estágio 
probatório do docente supracitado,  à luz do  parecer  favorável da CPPD, constante  na 
página 59 do processo. Às doze horas e cinco minutos, a reunião foi suspensa, ficando 
acertada a sua continuação no dia 12.11.99, às 8h30min.  Segunda sessão - iniciada às 
nove horas  do dia doze de novembro do ano de mil novecentos e noventa e nove, na Sala 
de Reuniões da Reitoria da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais, sob 
a  presidência do  professor  Carlos  Sigueyuki Sediyana vice-reitor,  e  secretariada  pelo 
professor  Paulo  Shikazu  Toma,  secretário  de  Órgãos  Colegiados.  Compareceram  os 
conselheiros  nominados  na  primeira  sessão,  à  exceção  dos  conselheiros  Liovando 
Marciano da Costa, Leacir Nogueira Bastos, Elza Fernandes de Araújo, Guido Assunção 
Ribeiro, Maria Alba Pereira de Deus,  Antônio Wilson de Oliveira Malta e Rodrigo José 
Gonçalves. Compareceram, ainda, os conselheiros Fernando da Costa Baêta, Pedro Alves 
Paiva e Jovino Pereira da Fonseca Neto, suplente do conselheiro Rodrigo José Gonçalves. 
O conselheiro Guido Assunção Ribeiro justificou a  ausência.  Item 3-  PROPOSIÇÕES 
DIVERSAS - 3.1- Comissão Permanente do Pessoal Docente – CPPD - 3.1.1- Pontuação 
para avaliação de desempenho dos docentes do ensino médio (99-04976) – aprovada, por 
unanimidade,  por  proposição  do  conselheiro  Dario  Cardoso  de  Lima, a  “Proposta  de 
Pontuação  para  Avaliação  de  Desempenho  dos  Docentes  do  Ensino  Médio  e 
Tecnológico”, versão revisada pela Comissão, instituída em 17.9.99, constante nas páginas 
12 a 14 do processo, com a supressão do item 1 – Aulas do Ensino Fundamental e Médio, 
complementada pela “Proposta de Critérios de Avaliação de Desempenho Acadêmico dos 
Docentes de Ensino Médio e  Tecnológico” constante na página 6. Essa proposta, a ser 
submetida  ao  CONSU,  destina-se  a  complementar  o  Anexo  da  Resolução  nº  2/92  – 
CONSU, quanto aos critérios específicos de pontuação para os docentes do Ensino Médio 
e Tecnológico.   3.2- Colégio Universitário -  3.2.1-  Validação de carga horária/Grade 
curricular 1996, 1997 e 1998 (95-11104) – aprovado, por unanimidade, o ajuste da grade 
curricular,  à  luz  do  parecer  da  Pró-Reitoria  de  Ensino,  constante  na  página  232  do 
processo.  3.2.2-  Validação de  carga  horária/Grade  curricular  1997,  1998 e 1999 (96-
10701) - aprovado, por unanimidade, o ajuste da grade curricular, à luz do parecer da Pró-
Reitoria de Ensino, constante na página 17 do processo 3.2.3- Complementação de Grade 
do Ensino Médio 1999, 2000 e 2001 (98-11362) - aprovado, por unanimidade, o ajuste da 
grade curricular, à luz do parecer da Pró-Reitoria de Ensino, constante na página 17 do 
processo. 3.2.4-  Calendário Escolar para 2000 (99-09683) – aprovada, por unanimidade, 
por proposição da conselheira Nilda de Fátima Ferreira Soares, a proposta de Calendário 
Escolar para 2000 – COLUNI, constante nas páginas 3 e 4 do processo. Essa decisão ficou 
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consubstanciada na Resolução 12/99. 3.2.5-  Grade Curricular do COLUNI 2000, 2001 e 
2002 (99-08540) – aprovada, por unanimidade, por proposição do conselheiro Everaldo 
Gonçalves  de  Barros,  a  grade  curricular  para  o  triênio  2000/2001/2002  do  Colégio 
Universitário,  à luz do parecer da Pró-Reitoria de Ensino, constante na página 227 do 
processo. Item 4-  SOLICITAÇÕES DIVERSAS - 4.1- José Gerley Diaz Castro - 4.1.1- 
Revalidação do diploma de Zootecnista  (99-03714) – aprovada,  por  unanimidade,  por 
proposição  do  conselheiro  Tarcísio  Gomide  Filho,  a  solicitação  supracitada.  Item  5- 
PEDIDO DE RECURSO – 5.1- Jaime Rodrigo da Silva Miranda - 5.1.1- Convalidação de 
conceito na disciplina BVE 270 – Fisiologia Vegetal, cursada no primeiro período letivo de 
97 (99-08277) – negada, por nove votos contra dois, por proposição do conselheiro Dario 
Cardoso  de  Lima,  a  apreciação  do  processo,  considerando  não  haver  fato  novo  que 
justifique  a  reapreciação  de  decisão  já  tomada.  O  conselheiro  Moisés  Silveira  Lobão 
solicitou que a Pró-Reitoria de Ensino, independentemente da decisão tomada, faça uma 
averiguação  quanto  à  ocorrência  de  fatos  similares  aos  relatados  no  processo. 
ADITAMENTO DE PAUTA – Item 6- SOLICITAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE BANCA 
PARA PROMOÇÃO VERTICAL SEM TITULAÇÃO – 6.1- João Andrade Gonçalves – 
CEDAF (97-0064) – aprovada,  por  unanimidade, por  proposição do conselheiro Dario 
Cardoso de Lima, a devolução do processo, para a indicação de nomes para banca, com 
dados sucintos sobre o “status” acadêmico dos indicados. Item 7 – SOLICITAÇÃO DE 
REGULARIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE DOCENTE – 7.1-  Hélio Paulo Pereira 
Filho  –  COLUNI  (99-008292)  -   aprovado,  por  unanimidade,  por  proposição  do 
conselheiro Dario Cardoso de Lima, o reconhecimento do treinamento realizado e o seu 
relatório  final.  Aprovado,  ainda,  encaminhar  correspondências,  com  advertência,  ao 
docente e aos diretores do período 2/5/96 até a presente data pelo não-cumprimento dos 
prazos de encaminhamento do processo de regularização de treinamento,  determinando 
que seja dado conhecimento ao  Colegiado. Às onze horas e trinta e cinco  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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