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ATA Nº 358/2000 – CEPE

Aos dezoito  dias do  mês de maio do  ano dois mil, às oito  horas e quarenta  e  cinco 
minutos, na Sala de Reuniões da Reitoria da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa, 
Minas Gerais, reuniu-se, extraordinariamente, pela tricentésima qüinquagésima 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,  para  discutir  a  situação  no  Campus,  em  decorrência  da  greve  dos 
servidores técnico-administrativos e da paralisação dos estudantes.  Os conselheiros 
presentes foram os que seguem: Carlos Sigueyuki Sediyama, Frederico José Vieira Passos, 
Nilda  de  Fátima  Ferreira  Soares,  Leacir  Nogueira  Bastos,  suplente  do  conselheiro 
Fernando da Costa Baêta, 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 
e seu suplente, João Carlos Cardoso Galvão, este com direito a voz, Maria Alba Pereira de 
Deus, suplente do conselheiro Pedro Alves Paiva, Emmanoel de Moraes Barreto, Tarcísio 
Gomide Filho, Antônio Wilson de Oliveira Malta, Vicente de Paula Lélis, Sebastião Carlos 
da Fonseca, Rui Ferreira Afonso e sua suplente, Adriana Papatella, esta com direito a voz, 
Alexandra  Penedo  de  Pinho e  Maria  das  Graças  Salgado.  Inicialmente,  a  presidência 
informou o depósito de patente, no INPI, de uma vacina sintética contra carrapatos feita 
pelo professor Joaquin Hernán Patarroyo Salcedo. A vacina é um importante produto da 
pesquisa desenvolvida na Universidade e deverá ter significativo impacto econômico em 
sua aplicação na pecuária, combatendo uma causa que afeta diretamente a produtividade, 
especialmente na pecuária leiteira.  Salientou que é o  primeiro caso,  no Brasil, de um 
produto tecnológico da pesquisa acadêmica que teve a patente registrada. Considerando a 
importância dessa conquista, propôs ao Conselho voto de congratulações ao professor, o 
que  foi  aprovado,  por  unanimidade.  Aprovado,  também,  convidar  o  professor  para 
comparecer na reunião ordinária do Conselho, convocada para o dia 19 de maio, para ser 
homenageado.  Passando para o  assunto de pauta da reunião,  a presidência comunicou 
que, até o presente, tem-se informações de que 33 (trinta e três) instituições federais de 
ensino  superior  encontram-se  com os  servidores  em greve  e  em apenas  3  (três)  os 
docentes também estão parados. Informou, ainda, que foi realizada uma reunião com os 
chefes de departamentos para uma avaliação da situação da Universidade. O conselheiro 
Frederico  José  Vieira  Passos  apresentou  um documento,  elaborado  como  síntese  das 
informações, por escrito, oriundas dos departamentos, com os seguintes dados principais: 
1) nos departamentos, o expediente funciona precariamente com a presença das chefias; 2) 
os docentes têm comparecido e dispõem-se a dar aulas, desde que sejam garantidas as 
condições mínimas; 3) poucos discentes de graduação têm comparecido às salas de aula; 
4)  na  pós-graduação,  é  possível  manter  a  programação  regular,  e  os  estudantes 
manifestaram  interesse  em  não  interromper  as  atividades;  5)  o  funcionamento  dos 
laboratórios está comprometido pela falta do pessoal de apoio; 6) as aulas de campo estão 
inviabilizadas por problemas de transporte e falta do pessoal de apoio; 7) o Pavilhão de 
Aulas está praticamente vazio, com o pessoal paralisado; 8) a Imprensa Universitária, com 
as atividades paralisadas, não tem executado os serviços rotineiros de impressão de provas 
e materiais didáticos; 9) o Restaurante Universitário paralisado é o principal problema; e 
10) a Biblioteca Central funciona apenas, de forma muito precária, na parte de empréstimo 
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e reserva. A presidência informou que, em resumo, apenas a pós-graduação e o COLUNI 
estão funcionando. Também a CEDAF encontra-se paralisada. Nesse momento, chegou ao 
plenário o  conselheiro Fernando da Costa  Baêta.  O conselheiro Frederico José Vieira 
acrescentou que, no COLUNI, 11 (onze) estudantes-bolsistas, em face do fechamento do 
Restaurante  Universitário,  estão  se  mantendo  graças  à  solidariedade coordenada  pelo 
Grêmio  estudantil.  A  presidência  acrescentou  que  a  Pró-Reitoria  de  Assuntos 
Comunitários,  por  intermédio  do  Restaurante  Universitário,  tem feito  distribuições  de 
gêneros alimentícios aos  estudantes  carentes residentes nos alojamentos.  No tocante  à 
situação, no plano nacional, informou que a ANDIFES encaminhou correspondência ao 
ministro,  solicitando as providências necessárias. Após as discussões, foram aprovadas, 
por unanimidade, as proposições, do conselheiro Tarcísio Gomide Filho, de suspender as 
atividades didáticas de graduação,  a partir  das 14 horas do dia 18.5.2000,  até  que se 
restabeleçam as condições que permitam a sua continuidade, e a do conselheiro Antônio 
Wilson de Oliveira Malta, de delegar ao colegiado da CEDAF poder de deliberação sobre 
o funcionamento total ou parcial da Unidade neste período, reportando-se ao CEPE. Essas 
decisões ficaram consubstanciadas na Resolução 2/2000.  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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