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ATA Nº 363/2000 – CEPE

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto 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  terceira  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, Aristéa Alves Azevedo, Dario Cardoso de Lima, Luciano Baião Vieira, Rita 
de  Cássia Gonçalves Borges,  suplente  do  conselheiro  Everaldo  Gonçalves de  Barros, 
Guido Assunção Ribeiro, Emmanoel de Moraes Barreto, Tarcísio Gomide Filho, Antônio 
Wilson de  Oliveira Malta,  Vicente  de  Paula Lélis,  Sebastião  Carlos  da  Fonseca,  Rui 
Ferreira  Afonso,  Marcelo  Luiz e  Lima, suplente  da  conselheira Alexandra Penedo  de 
Pinho e Célia Maria de Freitas Alvim, suplente da conselheira Maria das Graças Salgado. 
O  conselheiro  João  Carlos  Cardoso  Galvão  justificou  a  ausência.  Inicialmente,  a 
presidência comentou a data comemorativa da Instituição, dia 28 de agosto. Informou dos 
dois eventos marcados para comemorar os setenta e quatro anos da UFV. No domingo, 
dia 27, às dezenove horas, no auditório da Biblioteca Central, ocorrerá a solenidade de 
entrega  das  medalhas  de  ouro  Peter  Henry Rolfs  do  “Mérito  em Pesquisa”,  para  o 
professor Victor Hugo Alvarez Venegas, e do “Mérito em Extensão”, para o professor 
Pedro Alves Paiva; “Medalha Bello Lisboa”, para dezesseis professores; e “Medalha José 
Valentino  da  Cruz  –  Candinho”,  para  doze  servidores  técnico-administrativos.  Na 
segunda-feira, dia 28,  às dezoito  horas, ocorrerá a solenidade de inauguração do novo 
Pavilhão de Aulas. Informou, também, sobre a criação da Universidade Pública Virtual 
Brasileira –  Unirede,  com a  cooperação  dos  Ministérios da  Educação  e  da  Ciência e 
Tecnologia e  a participação de um consórcio de sessenta e cinco instituições públicas 
(universidades federais, estatuais e CEFETs). A Unirede tem por objetivo desenvolver o 
ensino à  distância.  Com um investimento  de  10  milhões de  reais,  deverá  inicialmente 
proporcionar  o  treinamento  do  uso  de  recursos  de  ensino  à  distância  e  o  curso  de 
especialização em ensino à distância. A partir do segundo semestre de 2001, deverá iniciar 
um programa  de  capacitação,  em nível de  licenciatura,  para  cem mil professores  da 
educação básica, para realizar a meta de formação dos seiscentos mil professores desse 
nível. A Universidade Federal do  Pará  deverá  iniciar já um curso  de  licenciatura  em 
Matemática. Também as universidades privadas lançaram a sua versão de universidade 
virtual. Em seguida, submeteu à apreciação do plenário a Ata 361, que foi aprovada, com 
uma abstenção.  Posto  isso,  o  plenário  passou  à  análise dos  itens  da  pauta,  a  seguir 
relacionados.  Item 1-  NOVO CALENDÁRIO ESCOLAR –  GRADUAÇÃO E  PÓS-
GRADUAÇÃO – inicialmente, discutiu-se a parte do calendário referente à graduação. O 
conselheiro Frederico José Vieira Passos colocou em discussão a questão de se permitir, 
excepcionalmente,  o  cancelamento  de  disciplinas,  para  que  os  estudantes  possam 
redimensionar as suas cargas de atividades didáticas.  Após as discussões preliminares, o 
conselheiro  Rui  Ferreira  Afonso  propôs  aprovar  novo  prazo  para  cancelamento  de 
disciplinas, o que foi rejeitado por onze votos contra sete. A parte do calendário referente 
à graduação foi aprovada, por unanimidade, conforme ficou consubstanciada no Anexo I 
da  Resolução  8/2000.  A  seguir,  também por  unanimidade,  foi  aprovada  a  parte  do 
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calendário referente à pós-graduação,  conforme ficou consubstanciada no Anexo II  da 
mesma Resolução. Item 2-  IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE APOIO ÀS CIÊNCIAS 
BÁSICAS  (99-12147)  –  aprovada,  por  unanimidade,  por  proposição  do  conselheiro 
Frederico  José  Vieira  Passos,  a  sua  retirada  de  pauta.  Item  3-  INSTITUIÇÃO  DE 
COMISSÃO TEMÁTICA DO CEPE – COMISSÃO PERMANENTE DE POLÍTICA E 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO – aprovada, por unanimidade, 
por proposição da conselheira Aristéa Alves Azevedo, a proposta de resolução constante 
nas páginas 2 a 4 do processo, com a supressão do inciso I do artigo 7º. Essa decisão 
ficou consubstanciada na Resolução 9/2000. Item 4-  REGULAMENTO DA MEDALHA 
DE  OURO  PETER  HENRY  ROLFS  DO  MÉRITO  EM  ENSINO  –  aprovada,  por 
unanimidade, a proposta de Regulamento constante nas páginas 8 a 10 do processo. Item 
5- TREINAMENTO - 5.1- Afastamento para doutorado - 5.1.1-  José Mauro Gomes – 
DEF (00-05657)  –  aprovada,  por  dezesseis  votos  contra  dois,  por  proposição  do 
conselheiro Dario Cardoso  de Lima, a  solicitação  do  referido docente  para  realizar o 
doutorado  em  Ciência  Florestal/Silvicultura,  na  UFV,  a  partir  de  agosto/2000,  sem 
afastamento de suas atividades funcionais. Item 6-   SOLICITAÇÕES DIVERSAS -  6.1- 
Comissão Permanente do  Pessoal Docente -  Indicação de representantes  do  CEPE na 
CPPD (00-06396) -  indicada, com quinze votos, a conselheira Rita de Cássia Gonçalves 
Borges para representante do CEPE na CPPD. 6.2-  José Cláudio Saraiva – COLUNI - 
6.2.1.  Promoção vertical sem titulação (00-06498) – autorizada,  por  unanimidade, por 
proposição do conselheiro Luciano Baião Vieira, a  avaliação do docente supracitado, 
com vistas na promoção vertical sem titulação. Aprovada, ainda, a recomendação da Pró-
Reitoria de Ensino, constante na página 4 do processo,  de que,  para a composição da 
comissão,  pelo  menos  dois  dos  professores  da  UFV  sejam  do  Departamento  de 
Matemática. Esgotados os assuntos da pauta, decidiu-se apreciar, extrapauta, o Processo 
00-00704 – Rosa Maria Olivera Fontes – aprovada, por unanimidade, por proposição do 
conselheiro Dario Cardoso de Lima, a solicitação da referida docente, de alteração da data 
de  afastamento  para  o  programa  de  pós-doutorado  em  Macroeconomia  Aberta,  na 
Ludwig-Maximilians Universität, em Munique/Alemanha, de agosto/2000 para 11.9.2000. 
Às onze horas e cinqüenta 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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