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ATA Nº 365/2000 – CEPE

Aos vinte e oito  dias do mês de novembro do ano dois mil, 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 sexagésima quinta  vez,  em duas  sessões,  o 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, sob a presidência do professor Evaldo Ferreira 
Vilela, reitor,  e secretariada pelo professor José Eurico de Faria, secretário de Órgãos 
Colegiados.  Primeira sessão -  conselheiros presentes:  Fernando da Costa  Baêta;  José 
Benício Paes Chaves; Og Francisco Fonseca de Souza; Leacir Nogueira Bastos,  Dario 
Cardoso de Lima e seu suplente, Victor Hugo Alvarez Venegas, este com direito a voz; 
Luciano Baião Vieira; Rita de Cássia Gonçalves Borges, suplente do conselheiro Everaldo 
Gonçalves de Barros; Emmanoel de Moraes Barreto; Antônio Wilson de Oliveira Malta; 
Efraim Lázaro Reis; Sebastião Carlos da Fonseca; Rui Ferreira Afonso; Marcelo Luiz de 
Laia, suplente da conselheira Alexandra Penedo de Pinho; e Maria das Graças Salgado. Os 
conselheiros  Guido  Assunção  Ribeiro  e  Pedro  Alves  Paiva  justificaram  a  ausência. 
Inicialmente, o presidente apresentou o secretário de Órgãos Colegiados, professor José 
Eurico de Faria, e, em seguida, solicitou aos conselheiros que também se apresentassem, 
para  facilitar  o  registro  de  presença.  Após  as  apresentações,  o  presidente  comentou, 
inicialmente, a demora para a sua posse, que ocorreu somente no dia 1º.11.2000, tendo 
iniciado efetivamente os trabalhos na Reitoria no dia 3 de novembro, em virtude do feriado 
do dia 2. Informou  os critérios para a formação da equipe de trabalho e mencionou a 
dificuldade surgida em função da demora de sua nomeação, pois gostaria de ter utilizado a 
metodologia previamente definida para a escolha da equipe. Dentro do tempo disponível, 
cerca de três semanas, foi feita a escolha da equipe, levando em consideração o perfil dos 
professores e servidores. Destacou a colaboração do professor Carlos Sigueyuki Sediyama 
no  processo  de  transmissão  do  cargo  e  a  dificuldade  encontrada  na  obtenção  de 
informações sobre  a  administração da  UFV. Citou,  como exemplo,  a  dificuldade para 
obter informação sobre a licitação de telefonia para o mês de janeiro em diante, devido à 
necessidade de concorrência pública entre  as empresas de telefone. Informou, também, 
que muitos computadores da Administração, inclusive da Reitoria, foram substituídos na 
última hora por computadores antigos. Destacou que houve uma transmissão tranqüila das 
Pró-Reitorias de Ensino e de Administração e da Diretoria de Recursos Humanos, dentre 
outras. Finalmente, solicitou a compreensão dos conselheiros nesta fase inicial de trabalho 
e também que repassassem aos demais professores este pedido.  Em seguida, o presidente 
submeteu, à apreciação do plenário, a Ata 364, que foi aprovada, com uma abstenção. 
Durante a apreciação da Ata, chegou ao plenário o conselheiro Tarcísio Gomide Filho. 
Antes de passar  à análise dos  itens da pauta,  a conselheira Rita  de Cássia Gonçalves 
Borges propôs incluir na pauta, como item 4.2.3, o Processo 00-08467 - Norivaldo dos 
Anjos Silva - Afastamento para realizar programa de pós-doutorado no exterior, o que foi 
acatado por unanimidade.  Posto isso, o plenário passou à análise dos itens da pauta,  a 
seguir relacionados.  Item 1- PROPOSTA DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO 
CEPE PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2001 – aprovado, por unanimidade, as 
reuniões  ocorrerem  em  30/1;  6/3;  10/4;  15/5  e  19/6.  Item  2-  INDICAÇÃO  DE 
REPRESENTANTES  (EFETIVO  E  SUPLENTE)  DO  CEPE  NO  CONSELHO 
UNIVERSITÁRIO –  indicados os  conselheiros José Benício Paes Chaves (efetivo)  e 
Efraim Lázaro Reis (suplente).   Item 3- INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE DO 
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CEPE  NO  CONSELHO  PERMANENTE  DA  MEDALHA  DA  ORDEM  DO 
MÉRITO DO EX-ALUNO -  indicado o  conselheiro Luciano Baião  Vieira.  Item 4- 
TREINAMENTO  -  4.1-  Afastamento  para  doutorado  -  4.1.1-  Virgílio  da  Silva 
Andrade - DEC (97-09586) – aprovado, com oito votos favoráveis, por proposição do 
conselheiro Leacir Nogueira de Bastos, o encaminhamento do processo ao Departamento 
de  Engenharia  Civil,  para  apreciação  do  Colegiado,  e  posteriormente  ao  Conselho 
Departamental do CCE e à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, para apreciação na 
próxima  reunião  do  CEPE.   Após  a  análise  desse  processo,  chegou  ao  plenário  a 
conselheira Alexandra Penedo de Pinho. 4.1.2- Paulo Sérgio de Almeida Barbosa - DEC 
(97-00323) - aprovado, por unanimidade, por proposição da conselheira Rita de Cássia 
Gonçalves Borges, o encaminhamento do processo ao Departamento de Engenharia Civil, 
para apreciação do Colegiado, e posteriormente ao Conselho Departamental do CCE e à 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, visando à sua apreciação na próxima reunião 
do CEPE. Aprovada, ainda, por unanimidade, também por proposição da conselheira Rita 
de  Cássia Gonçalves Borges,  a  sugestão  de  encaminhar correspondência ao  chefe do 
Departamento de Engenharia Civil, recomendando maior atenção ao encaminhamento de 
processos relativos a treinamento de docentes,  no sentido de levá-los à apreciação do 
Colegiado  do  Departamento.  4.1.3-  Gumercindo  Souza  Lima -  DEF (94-04172) – 
aprovado,  por  unanimidade, por  proposição do conselheiro Dario Cardoso de Lima, o 
retorno  do  processo  ao  Departamento  de  Engenharia  Florestal  para  que  uma  nova 
proposta  seja  formulada  pelo  referido  docente  e  depois  encaminhada  aos  órgãos 
competentes para apreciação. O plenário sugeriu, ainda, que o docente informe, na nova 
proposta, que esteve fora da UFV, prestando serviço ao Governo Estadual. 4.1.4- Neide 
Maria  de  Almeida  Pinto  -  DED  (97-09761) -  homologado,  por  unanimidade,  por 
proposição  do  conselheiro Leacir  Nogueira  Bastos,  o  ato  “ad referendum” dado  pelo 
professor Carlos Sigueyuki Sediyama, vice-reitor, em 11.10.2000, constante na página 179 
do processo,  autorizando o afastamento da referida docente para realizar o  doutorado 
sanduíche no Institute d’Études Politiques de Paris, França, no período de 20.10.2000 a 
28.2.2001, como parte do doutorado em Ciências Sociais, que realiza na PUC/SP. 4.1.5- 
José Reinaldo Pinheiro Diniz –  DEE (98-08035) -  aprovado,  por  unanimidade,  por 
proposição do conselheiro Leacir Nogueira de Bastos, o encaminhamento do processo ao 
Departamento de Economia para apreciação do Colegiado e posteriormente ao Conselho 
Departamental do CCH e à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação,  visando à sua 
apreciação  na próxima reunião do CEPE.  4.1.6- Jeferson Boechat Soares – DEE (00-
08524) –  aprovada,  por  unanimidade,  por  proposição  do conselheiro Tarcísio Gomide 
Filho, a solicitação de afastamento do docente supracitado para o programa de doutorado 
em  Sociologia  e  Antropologia/Sociologia  na  Universidade  Federal  do  Rio  de 
Janeiro/UFRJ, a partir de março/2001, por trinta e seis meses. 4.1.7- Renato Ribeiro de 
Lima – DPI (00-08447) -  aprovada,  por  unanimidade, por  proposição do conselheiro 
Fernando da Costa  Baêta,  a solicitação de afastamento  do docente supracitado para o 
programa de doutorado em Estatística e Experimentação Agronômica/Modelos Lineares 
Generalizados,  na Escola Superior  de Agricultura “Luiz de Queiroz”,  Piracicaba/SP,  a 
partir de março/2001, por trinta e seis meses, com recomendação de realização de parte de 
seu treinamento no exterior (doutorado sanduíche). 4.1.8- Ademir Antônio Guarnieri - 
DPF (99-00065) -  aprovada,  por unanimidade, por proposição do conselheiro Tarcísio 
Gomide Filho, a solicitação de prorrogação do afastamento parcial do referido docente, 
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por mais seis meses, até o final do mês de janeiro/2001, para conclusão do programa de 
doutorado que realiza na Universidade Federal de Minas Gerais.  Às doze horas e dez 
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 Evaldo Ferreira Vilela, reitor, e secretariada 
pelo professor José Eurico de Faria, secretário de Órgãos Colegiados. Compareceram os 
conselheiros nominados na primeira sessão, à exceção dos conselheiros José Benício Paes 
Chaves; Og Francisco Fonseca de Souza; Victor Hugo Alvarez Venegas; Sebastião Carlos 
da Fonseca; Marcelo Luiz de Laia; e Maria das Graças Salgado. Compareceram, ainda, os 
conselheiros Aristéa Alves Azevedo, substituta do conselheiro Og Francisco Fonseca de 
Souza, pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; e Tarcísio Gomide Filho. Os trabalhos 
continuaram, com discussão  do  item  4.2-  Afastamento para pós-doutorado -  4.2.1- 
Cláudio  Horst  Brückner  –  DFT  (00-08227) –  aprovada,  por  unanimidade,   por 
proposição  do  conselheiro Fernando da  Costa  Baêta,  a  solicitação  de afastamento  do 
docente  supracitado  para realizar o  pós-doutorado  em Melhoramento  de Fruteiras,  na 
Estación  Experimental  de  Aula  Dei/Consejo  Superior  de  Investigaciones 
Científicas/Espanha, no período de 8.1.2001 a 30.7.2001. 4.2.2- Hermínia Emília Prieto 
Martinez – DFT (00-08228) - aprovada, por unanimidade,  por proposição da conselheira 
Rita de Cássia Gonçalves Borges, a solicitação de afastamento da referida docente para 
realizar o pós-doutorado em Nutrição Mineral de Plantas, na Estación Experimental de 
Aula  Dei/Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas/Espanha,  no  período  de 
8.1.2001 a 30.7.2001.  4.2.3- Marcos Paiva del Giúdice – DFT/CEDAF (00-09106) - 
aprovada,  por  unanimidade,  por  proposição  do  conselheiro  Luciano  Baião  Vieira,  a 
solicitação  de  afastamento  do  referido  docente  para  realizar  o  pós-doutorado  em 
Agronomia/Fitotecnia, na Universidade de Minnesota/EUA, a partir de fevereiro/2001, por 
doze meses.  4.2.4- Norivaldo dos Anjos Silva – DBA  (00-08467) – aprovados,  por 
unanimidade, por proposição do conselheiro Dario Cardoso de Lima, a sua retirada de 
pauta  e  seu  encaminhamento  ao  Conselho  Departamental,  para  homologação  do  ad 
referendum, constante na página 130 do processo, e à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação e, posteriormente, ao reitor, para apreciação em caráter de urgência. Após a 
análise desse processo, chegou ao plenário o conselheiro Og Francisco Fonseca de Souza 
e retirou-se a conselheira Aristéa Alves Azevedo. Item 5- SOLICITAÇÕES DIVERSAS 
– 5.1-  Sirlei Santos Campos – DLA - 5.1.1- Cursar disciplina isolada na UFMG  (00-
09229) – aprovado, por sete votos contra três, por proposição do conselheiro Luciano 
Baião Vieira, o retorno do processo ao Colegiado do Departamento de Letras e Artes e ao 
Conselho  Departamental  do  CCH para  prestarem esclarecimentos  sobre  as  razões  da 
aprovação  do  afastamento  da  docente  supracitada  para  cursar  disciplina  já  iniciada. 
Durante a análise desse item, retirou-se do plenário o professor Evaldo Ferreira Vilela, 
reitor, passando a presidência ao professor Fernando da Costa Baêta, vice-reitor. Item 6- 
PROPOSIÇÕES DIVERSAS -  6.1-  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  - 
6.1.1- Regimento Interno do Conselho Técnico de Pesquisa (00-09135) – aprovada, 
por unanimidade,  a proposta de Regimento Interno do Conselho Técnico de Pesquisa, 
constante nas páginas 1 a 5 do processo, com alterações no item IV do Artigo  2º, ficando 
com a seguinte redação : “IV. de dois representantes do corpo discente,  sendo um de 
graduação e outro de pós-graduação, participantes de programas institucionais de pesquisa 
ou que tenham projetos registrados na UFV, eleitos pelos seus pares, com os respectivos 
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suplentes, com mandato de um ano”; e nos Artigos 15 e 16, ficando com as seguintes 
redações:  “Art.  15  –  Os  convênios  firmados  pela  Universidade  deverão  prever  taxas 
ajustadas entre as partes”; “Art. 16 – Os recursos do Fundo de Pesquisa serão utilizados 
de conformidade com os planos semestrais de aplicação, ouvido o CEPE e aprovados pelo 
Conselho Universitário” e inclusão do item V no Artigo 2o, nos seguintes termos: “V. de 
um representante dos professores do ensino médio, doutor, atuante em pesquisa, eleito por 
seus  pares,  com  seu  respectivo  suplente”.  Essa  decisão  ficou  consubstanciada  na 
Resolução 13/2000.  Após a análise desse processo,  foi aprovada a inversão de pauta, 
passando-se  à  apreciação  do  Item  7-  PEDIDO  DE  RECONSIDERAÇÃO  DE 
DESLIGAMENTO - 7.1- Danilo Beretz Aren (00-10408) – negado, por unanimidade, 
por  proposição  do  conselheiro  Antônio  Wilson  de  Oliveira  Malta,  o  pedido  de 
reconsideração de desligamento do  referido estudante.  Em seguida,  o  plenário decidiu 
apreciar,  extrapauta,  o  Processo 00-10823 – Eduard Alexander Herrera Castillo – 
Solicita revisão do processo nº 00-09663 – aprovado, por unanimidade, por proposição 
do conselheiro Dario Cardoso de Lima, o pedido de reconsideração de desligamento do 
estudante  supracitado,  com base  nas  novas  informações  anexadas  ao  processo  e  no 
parecer do relator, constante na página 10 do processo. O Processo 00-09080, constante 
no subitem 6.1.2- Atribuir créditos à disciplina “Pesquisa” e computar a atividade de 
orientação em termos de horas-aula para fins de GED, foi retirado  de pauta,  por 
proposição  do  conselheiro  Tarcísio  Gomide Filho,  devido  à  falta  de  “quorum”.   Às 
dezessete horas e cinqüenta 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.

4

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161


	ATA Nº 365/2000 – CEPE

