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ATA Nº 361/2000 – CEPE

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano dois mil, 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 sexagésima primeira  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: Carlos Sigueyuki Sediyama, Frederico José 
Vieira Passos, Liovando Marciano da Costa, Nilda de Fátima Ferreira Soares, Fernando 
da Costa Baêta, Francisco Xavier Ribeiro do Vale, suplente da conselheira Aristéa Alves 
Azevedo, Dario Cardoso de Lima, Luciano Baião Vieira, Everaldo Gonçalves de Barros, 
Guido Assunção Ribeiro, Emmanoel de Moraes Barreto e seu suplente, Eduardo Simonini 
Lopes, este com direito a voz, Tarcísio Gomide Filho, Antônio Wilson de Oliveira Malta, 
Vicente  de  Paula  Lélis e  Sebastião  Carlos  da  Fonseca.  A conselheira  Aristéa  Alves 
Azevedo justificou a ausência. Inicialmente, a presidência manifestou a preocupação com 
relação à greve, ainda sem perspectivas concretas de desfecho, pois a posição do MEC de 
só negociar após o seu encerramento mantém o impasse diante do movimento grevista. 
No âmbito interno, a pós-graduação, que concluiu o primeiro semestre letivo, também não 
pode dar  início ao  segundo semestre,  pois parte  dos  novos estudantes  admitidos nos 
programas de mestrado estão na dependência de encerrarem os seus cursos e colarem 
grau. O conselheiro Liovando Marciano da Costa informou que o Programa de Iniciação 
Científica da UFV recebeu 17 bolsas adicionais em 1999 e mais 18 bolsas em 2000.  Em 
seguida,  submeteu  à  apreciação  do  plenário  a  Ata  360,  que  foi aprovada,  com uma 
abstenção.  Posto  isso,  o  plenário  passou  à  análise  dos  itens  da  pauta,  a  seguir 
relacionados. Item 1-  TREINAMENTO - 1.1- Afastamento para doutorado - 1.1.1- Vera 
Lúcia Travençolo Muniz – DEE (00-01699) – aprovada, por unanimidade, por proposição 
da conselheira Nilda de Fátima Ferreira Soares,  a  solicitação  do  referida docente,  de 
afastamento  para  programa  de  doutorado  em  História/História  Econômica,  na 
Universidade de São Paulo (USP), a partir de agosto/2000, por trinta e seis meses. Item 
2- PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - 2.1- Treinamento - 2.1.1- Dileno Dustan Lucas 
de Souza – DPE (98-11206) – aprovada, por unanimidade, por proposição do conselheiro 
Tarcísio  Gomide Filho,  a  sua  retirada  de  pauta,  até  que  a  Comissão  de  Sindicância 
instituída pelo CEPE conclua o seu trabalho; somente após a conclusão da sindicância, o 
novo  pedido  de  afastamento  será  analisado  pelo  Conselho.  Durante  a  análise  desse 
processo,  chegou ao  plenário o  conselheiro João Carlos Cardoso Galvão,  suplente do 
conselheiro Guido Assunção Ribeiro. Item 3-  PROPOSIÇÕES DIVERSAS -   3.1- Pró-
Reitoria de Ensino - 3.1.1- Regimento do Conselho Técnico de Graduação (97-10207) – 
aprovada,  por  unanimidade, por  proposição do conselheiro Dario Cardoso de Lima, a 
proposta de Regimento do Conselho Técnico de Graduação, constante nas páginas 31 a 
35 do processo,  com a supressão do inciso IV do artigo 3º,  conforme proposição do 
conselheiro Carlos Sigueyuki Sediyama. Essa decisão ficou consubstanciada na Resolução 
4/2000. Item 4-  SOLICITAÇÕES DIVERSAS - 4.1- Comissão Permanente do Pessoal 
Docente – 4.1.1-  Indicação de representantes do CEPE na CPPD – decidido solicitar à 
CPPD  esclarecimento  quanto  aos  mandatos  dos  representantes,  considerando  a 
divergência entre as informações encaminhadas e o que determina o RAPAPD. 4.2- Ana 
Cristina Eugênio - 4.2.1- Reconsideração do parecer do CTG e reativação de matrícula 
(00-6182) – aprovada, por unanimidade, por proposição da conselheira Nilda de Fátima 
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Ferreira Soares, a sua retirada de pauta e o encaminhamento do processo à Pró-Reitoria 
de Ensino, para melhor instrução e parecer. 4.3-  Vanuza Leme de Souza e Débora A. 
Santos  Pimenta -  4.3.1-  Revisão  do  Processo  00-04198  –  Esclarecimentos  sobre  a 
disciplina  LET  498  neste  semestre  (00-05111)  –  deliberado,  por  unanimidade,  por 
proposição do conselheiro Dario Cardoso de Lima, o seguinte: 1) recusar a matrícula das 
estudantes  Vanuza  Leme  de  Souza  e  Débora  A.  Santos  Pimenta  em  LET  499  – 
Monografia; 2)  lembrar à coordenação de LET 498 – Estágio Supervisionado que as 
atividades didáticas de graduação encontram-se suspensas por determinação do CEPE, 
por  motivo  de  greve,  até  decisão  em contrário;  3)  que  a  Pró-Reitoria  de  Ensino, 
providencie  junto  à  coordenação  do  Curso  de  Secretariado  Executivo,  a  revisão  do 
programa  analítico  de  LET  498  –  Estágio  Supervisionado,  sanando  o  problema  de 
superposição  com LET  499  –  Monografia.   Item 5-   AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO 
PROBATÓRIO - 5.1- Jailson de Oliveira Arieira – DAD (98-12066) – o plenário tomou 
conhecimento da avaliação de estágio probatório do referido docente. Aprovado alertar o 
chefe  do  Departamento  de  Administração  quanto  ao  cumprimento  dos  prazos  de 
tramitação e encaminhamento do processo. Esgotados os assuntos da pauta, o plenário 
decidiu apreciar,  extrapauta, os  processos a seguir relacionados. 1º)  00-06198 – Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – Medalha de Ouro Peter H. Rolfs do Mérito em 
Pesquisa/2000 –  homologado,  por  unanimidade,  por  proposição  do  conselheiro Dario 
Cardoso de Lima, o nome do professor Victor Hugo Alvarez Venegas para ser agraciado 
com a Medalha de Ouro Peter H. Rolfs do Mérito em Pesquisa no ano de 2000. 2º) 00-
05506 – Gumercindo Souza Lima – Informa retorno à UFV e solicita o restabelecimento 
de sua situação funcional, de 20 para 40 horas, com dedicação exclusiva – aprovada, por 
unanimidade,  por  proposição  do  conselheiro  Luciano  Baião  Vieira,  a  solicitação  do 
referido docente,  de restabelecimento de sua situação funcional, de 20 horas semanais 
para  40  horas,  com  dedicação  exclusiva,  e  seu  encaminhamento  ao  CONSU,  para 
aprovação final, nos termos da Resolução 5/92. 3º)  00-06328 – Rafael Costa Jogaib – 
Solicita reconsideração da ocupação de vagas ociosas do curso de Direito – acatado, por 
unanimidade,  o  pedido  de  reconsideração  interposto  pelo  estudante  supracitado, 
concedendo-lhe  uma  vaga  no  Curso  de  Direito  da  UFV,  por  transferência  externa, 
considerando sua classificação no processo seletivo realizado com vistas na ocupação de 
vagas ociosas do referido curso. Às onze 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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