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ATA Nº 353/99 – CEPE

Aos três dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e noventa e nove, às oito 
horas e cinqüenta minutos, na Sala de Reuniões da Reitoria da Universidade Federal de 
Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais, reuniu-se, pela tricentésima qüinqüagésima terceira 
vez, em duas sessões, 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.  Primeira  sessão -  conselheiros 
presentes: Frederico José Vieira Passos, Liovando Marciano da Costa, Nilda de Fátima 
Ferreira  Soares,  Aristéa  Alves  Azevedo,  Dario  Cardoso  de  Lima,  suplente  da 
conselheira Elza Fernandes de Araújo, Luciano Baião Vieira, Rita de Cássia Gonçalves 
Borges,  suplente  do  conselheiro  Everaldo  Gonçalves  de  Barros,  Guido  Assunção 
Ribeiro, Pedro Alves Paiva, Tarcísio Gomide Filho, Antônio Wilson de Oliveira Malta e 
Sebastião Carlos da Fonseca. O conselheiro João Carlos Cardoso Galvão justificou a 
ausência.  Inicialmente, a presidência informou que a proposta do Programa de Pós-
Graduação  em  Bioquímica,  nos  níveis  de  mestrado  e  doutorado,  obteve  a 
recomendação da CAPES. O conselheiro Liovando Marciano da Costa comentou que 
não é usual a CAPES recomendar simultaneamente os níveis de mestrado e doutorado 
para um programa que se inicia, o que atesta a qualidade da proposta encaminhada. A 
presidência lembrou, também, aos conselheiros a formatura do Colégio Universitário, a 
se realizar neste final de semana, e a solenidade e festividades dos ex-alunos, no dia 
11.12.99. Em seguida, passou-se à análise dos itens da pauta,  a seguir relacionados. 
Item 1- TREINAMENTO - 1.1- Afastamento para doutorado -1.1.1- Eraldo Rodrigues 
de  Lima –  DBA (97-08515)  –  considerado,  por  unanimidade,  por  proposição  do 
conselheiro Luciano Baião Vieira, satisfatório o relato, constante nas páginas 59 e 60 
do  processo,  do  orientador  do  referido  docente,  dirimindo  os  questionamentos 
suscitados. 1.1.2-  Carlos Alberto de Oliveira – CEDAF (99-008578) - aprovada, por 
unanimidade,  por  proposição  da  conselheira  Nilda  de  Fátima  Ferreira  Soares,  a 
solicitação do docente supracitado, de afastamento para o programa de doutorado em 
Fitopatologia/Epidemiologia,  na  ESALQ/USP,  por  trinta  e  seis  meses,  a  partir  de 
1º.3.2000. 1.1.3- Eduardo Euclydes de Lima e Borges – DEF (99-009498) – aprovado, 
por  unanimidade,  por  proposição  do  conselheiro  Frederico  José  Vieira  Passos,  o 
retorno do processo ao Departamento de Engenharia Florestal, no sentido de consultar 
a orientadora do referido docente sobre a possibilidade de aproveitamento de créditos já 
realizados nos programas anteriores e, também, aproveitamento de dados de pesquisa. 
Durante a análise desse processo, retirou-se do plenário a conselheira Rita de Cássia 
Gonçalves  Borges.  Item  2-  AVALIAÇÃO  DE  ESTÁGIO  PROBATÓRIO  -  2.1- 
Alvanize Valente Fernandes – DPE (99-001288)  -  aprovado,  por  unanimidade,  por 
proposição  do  conselheiro  Frederico  José  Vieira  Passos,  o  estágio  probatório  da 
docente supracitada, à luz do parecer favorável da CPPD, constante na página 67 do 
processo.  2.2- Aristides Ribeiro – DEA (97-003610) - 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 Engenharia Agrícola quanto ao cumprimento das normas – 
Resolução 2/95-CONSU, com o agravante de que está com um ano de atraso.  2.3- 
Viviani Silva Lirio – DER (98-000571) - aprovado, por unanimidade, por proposição 
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da  conselheira  Nilda de  Fátima Ferreira  Soares,   o  estágio  probatório  da  docente 
supracitada, à luz do parecer favorável da CPPD, constante na página 73 do processo. 
2.4-  Elson Santiago de Alvarenga – DEQ (98-000307) - aprovado, por unanimidade, 
por proposição do conselheiro Frederico José Vieira Passos, o estágio probatório do 
docente supracitado, à luz do parecer favorável da CPPD, constante na página 44 do 
processo.  2.5-  Dileno Dustan Lucas de Souza – DPE (98-000624) -  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  133  do  processo.  2.6-  Maria  Izabel  Vieira  Botelho  –  DER (98-000728)  - 
aprovado,  por  unanimidade, por  proposição do conselheiro Luciano Baião Vieira, o 
estágio  probatório  da  docente  supracitada,  à  luz  do  parecer  favorável  da  CPPD, 
constante na página 74 do processo. 2.7- Glauco Vieira Miranda – DFT (99-002764) - 
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 Fitotecnia quanto ao cumprimento 
das  normas  –  Resolução  2/95-CONSU.  2.8-  Paulo  José  Hamakawa  –  DEA (97-
009299)  –  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 Engenharia Agrícola 
quanto ao cumprimento das normas – Resolução 2/95-CONSU, com o agravante de 
que está com um ano de atraso. Após a análise desse processo, retirou-se do plenário o 
conselheiro Pedro Alves Paiva, e chegou a conselheira Maria Alba Pereira de Deus. 
Item 3 - PROPOSIÇÕES DIVERSAS - 3.1- Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
3.1.1- Proposta de alteração do Regimento da Pós-Graduação (99-10036) – aprovada, 
por unanimidade, por proposição do conselheiro Dario Cardoso de Lima, a proposta de 
alteração do Regimento da Pós-Graduação, constante nas páginas 33 a 57 do processo. 
3.2-  Reitoria -  3.2.1-  Percentual a ser destinado aos departamentos envolvidos com 
cursos  de  pós-graduação  “Lato  Sensu”  na  UFV (99-02030)  –  aprovado,  por 
unanimidade,  por  proposição do conselheiro Frederico José Vieira Passos,  item por 
item,  da  proposta  constante  nas  páginas  32  e  33  do  processo,  com as  seguintes 
alterações: item 3 – acrescentar: e aprovada pelo Conselho de Pós-Graduação; alínea a 
do  item  4:  15%  distribuídos  pelos  departamentos  envolvidos,  proporcional  à 
participação; item 6: passar para 25% ao invés de 20%; item 7: O saldo financeiro do 
curso,  se  houver,  será  distribuído  por  departamento  envolvido,  proporcional  à 
participação (carga horária). Após a análise desse processo,  retirou-se do plenário o 
conselheiro Luciano Baião Vieira.  3.3-  Departamento  de Física -  3.3.1-  Criação do 
curso de pós-graduação em Física Aplicada (99-06089) - aprovada, por unanimidade, 
por proposição do conselheiro Frederico José Vieira Passos, a proposta de criação do 
programa de pós-graduação em Física Aplicada, em nível de mestrado. Aprovados, por 
unanimidade, por proposição do conselheiro Liovando Marciano da Costa, em bloco, os 
processos  constantes  nos  subitens  3.4.1  a  3.4.10.  3.4-  Central  de  Ensino  e 
Desenvolvimento Agrário de Florestal – CEDAF 3.4.1-  Alteração da carga horária do 
Curso Técnico em Agropecuária – concomitante ao Ensino Médio, triênio 1998-1999-
2000  (98-00068)  -  3.4.2-  Calendário Escolar  para 2000 (99-00075) -  3.4.3-  Grade 
Curricular  do  Curso  Técnico  em  Agropecuária/2000 (99-00076)  -  3.4.4-  Grade 
Curricular  do  Curso  Médio (noturno),  triênio  2000-2001-2002 (99-00077)  -  3.4.5- 
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Grade Curricular do Curso Técnico em Agropecuária - concomitante ao Ensino Médio, 
triênio 2000-2001-2002 (99-00078) -  3.4.6-  Grade Curricular do Curso Técnico em 
Agroindústria/2000 (99-00079)  -   3.4.7-  Grade  Curricular  do  Curso  Técnico  em 
Informática/2000 (99-00080) - 3.4.8- Grade Curricular do Curso Médio, triênio 1998-
1999-2000 (98-0066) - 3.4.9-  Grade Curricular do Curso Médio, triênio 1999-2000-
2001 (98-00075)  -  3.4.10-  Alteração  da  carga  horária  do  Curso  Técnico  em 
Agropecuária - concomitante ao Ensino Médio, triênio 1999-2000-2001 (98-0076). A 
decisão  constante  no  subitem  3.4.2  -  Calendário  Escolar  para  2000,  ficou 
consubstanciada na Resolução 13/99.  Item 4- PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - 
4.1- Sérgio Luís Pinto da Matta - 4.1.1- Prorrogação de licença regimental (95-009059) 
– o plenário decidiu, por nove votos contra um, por proposição do conselheiro Tarcísio 
Gomide Filho, não reconsiderar sua decisão anterior, referente ao processo do referido 
docente, considerando que não há fato novo que justifique sua reapreciação. Às doze 
horas e vinte e cinco minutos, a reunião foi suspensa.  Segunda sessão -  iniciada às 
quatorze  horas  e  trinta  minutos,  na Sala de  Reuniões  da  Reitoria  da  Universidade 
Federal de Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais, 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  Luciano  Baião  Vieira,  Rita  de  Cássia 
Gonçalves  Borges,  Guido  Assunção  Ribeiro  e  Pedro  Alves Paiva.  Compareceram, 
ainda,  os  conselheiros  Antônio  do  Carmo  Neves,  suplente  do  conselheiro  Luciano 
Baião Vieira, Everaldo Gonçalves de Barros e Emmanoel de Moraes Barreto, suplente 
do  conselheiro  Geraldo  Honório  de  Oliveira  Neto.  Item  5  -  PLANO  DE 
CAPACITAÇÃO DE  DOCENTES  -  5.1-  Departamento  de  Química (99-09804)  - 
aprovadas,  por  unanimidade,  a  sua  retirada  de  pauta  e  a  solicitação,  à  Assessoria 
Internacional e Capacitação, de relato e apresentação sintética das informações mais 
importantes quanto à programação dos afastamentos para treinamento. Esgotados os 
assuntos  da  pauta,  o  plenário  decidiu  apreciar,  extrapauta,  os  processos  a  seguir 
relacionados.  1º)  99-03401  -  Gracia  Regina  Gonçalves  -  DLA -  aprovada,  por 
unanimidade, por proposição do conselheiro Dario Cardoso de Lima, a solicitação da 
referida docente, de prorrogação do afastamento, no período de 16.10 a 16.12.99,  para 
participar  das  atividades  previstas  no  Convênio  Gadsden  State  Community 
College/Universidade Federal de Viçosa, em Gadsden, Alabama, USA. 2º)  99-09178 - 
Daniela dos Santos Costa - CEDAF  - aprovada, por unanimidade, por proposição do 
conselheiro  Antônio  do  Carmo  Neves,  a  solicitação  da  docente  supracitada,  de 
afastamento para o programa de mestrado em Estudos Lingüísticos/Estudo Lingüístico 
da Aquisição da Fala e da Escrita, na UFMG, a partir de março/2000, por vinte e quatro 
meses. Após a análise desse processo, chegou ao plenário o conselheiro Pedro Alves 
Paiva.  3º)  99-09668 - José de Castro Silva - CEDAF – aprovado, por unanimidade, 
retornar  o  processo  ao  Departamento  de  Engenharia Florestal,  para  esclarecimento 
sobre a situação funcional e as atividades desenvolvidas, no departamento, pelo referido 
docente;  sua  contagem de  tempo  de  serviço,  computando  até  mesmo o  tempo  de 
serviço antes de ingresso na UFV, para fins de aposentadoria, e as datas referentes às 
atividades  mencionadas  no  currículo.  Solicitado,  também,  justificar  o  interesse  do 
Departamento de Engenharia Florestal no treinamento pleiteado. 4º)  97-0064 – João 
Andrade  Gonçalves  -  CEDAF -   aprovados,  por  unanimidade,  por  proposição  do 
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conselheiro Frederico José Vieira Passos, os nomes de Efraim Lázaro Reis, Benjamin 
Gonçalves Milagres e José Antônio Santana de Sales, como membros titulares, e de 
José Lélis Teixeira e Ivo Aparecida de Mendonça, suplentes, para a banca examinadora 
do processo de promoção vertical, sem titulação, do docente João Andrade Gonçalves, 
da CEDAF. Após a análise desse processo, retirou-se do plenário o conselheiro Antônio 
Wilson de Oliveira Malta, e chegou o conselheiro Fernando da Costa Baêta. 5º)  97-
0063 – Paulto Dalton de Paula - CEDAF - aprovados, por unanimidade, os nomes de 
Edson Lacerda, Martha Regina Brito do Nascimento e Paulo Shikazu Toma, membros 
titulares,  e,  como  suplentes,  Ângela  Maria  de  Carvalho  Maffia  e  um docente  do 
CEFET-MG, a critério do Pró-Reitor de Ensino, para comporem a banca examinadora 
do processo de promoção vertical, sem titulação, do docente Paulo Dalton de Paula, da 
CEDAF. 6º) 99-00700 – Ana Lúcia de Barros - CEDAF – aprovado, por unanimidade, 
por  proposição  do  conselheiro  Dario  Cardoso  de  Lima,  o  relatório  parcial  de 
treinamento da docente supracitada.  Tomou, ainda, conhecimento do seu retorno às 
atividades.  7º)  99-10340  -  Evaldo  Henrique  da  Silva  -  DEE –  aprovada,  por 
unanimidade,  por  proposição  da  conselheira  Nilda  de  Fátima  Ferreira  Soares,  a 
solicitação  do  referido  docente,  de  afastamento  para  o  programa de  doutorado  em 
Economia/Teoria Econômica, na Universidade de Brasília, a partir de março/2000, por 
trinta e seis meses. 8º) 98-11901 – Rita de Cássia Gonçalves Alfenas - DNS - aprovada, 
por  unanimidade,  por  proposição  do  conselheiro  Frederico  José  Vieira  Passos,  a 
solicitação  da  docente  supracitada,  de  alteração  de  instituição,  da  Universidade  de 
Aubum/EUA para a Universidade de Purdue/EUA, para o programa de doutorado em 
Dietética e Nutrição/Controle de Ingestão Alimentar. 9º)  99-08641 – Gisele Mendes 
Lessa del Giudice – DBA – aprovada, por unanimidade, por proposição do conselheiro 
Tarcísio  Gomide  Filho,  a  solicitação  da  referida  docente,  de  afastamento  para  o 
programa  de  doutorado  em Ciências  Biológicas/Zoologia,  no  Museu  Nacional  da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, a partir de março/2000, por trinta e seis meses. 
10º)  99-09621 – José Dantas Ribeiro Filho – DVT – aprovada, por unanimidade, por 
proposição  do  conselheiro Everaldo Gonçalves de  Barros,  a  solicitação  do  docente 
supracitado,  de  afastamento  para  o  programa  de  doutorado  em  Ciência 
Animal/Patologia e Ciências Clínicas, na Universidade Federal de Minas Gerais, a partir 
de março/2000, por trinta e seis meses. 11º) 99-10341 – Laércio dos Anjos Benjamin – 
DVT – aprovada,  por  unanimidade, por  proposição da conselheira Nilda de Fátima 
Ferreira Soares, a solicitação do referido docente, de afastamento para o programa de 
doutorado  em  Ciências  Biológicas/Biologia  Celular,  na  UNICAMP,  a  partir  de 
março/2000, por trinta e seis meses. 12º)  99-08550 – Raquel Monteiro Cordeiro de 
Azeredo – DNS – considerando o curto interstício de seu retorno, após o afastamento 
para o doutorado, e por ser na mesma instituição do doutorado, o plenário decidiu, por 
unanimidade,  por  proposição  da  conselheira  Aristéa  Alves  Azevedo,  indeferir  a 
solicitação da docente supracitada, de afastamento para realizar o pós-doutorado em 
Higiene de Alimentos, na Faculdade de Engenharia de Alimentos da UNICAMP. 13º) 
99-10961 –  Marisa Vieira de  Queiroz  –  DMB -   aprovada,  por  unanimidade,  por 
proposição do conselheiro Dario Cardoso de Lima, a solicitação da referida docente, de 
afastamento  para  realizar  o  pós-doutorado  em  Genética  Molecular  e  de 
Microrganismos, na Université Paris-Sud/França, no período de março a agosto/2000. 
Às dezesseis horas e vinte minutos, a reunião foi encerrada. Para constar, foi lavrada a 
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presente ata, que, se achada conforme, será assinada pelo presidente e pelo secretário 
de Órgãos Colegiados.
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