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ATA Nº 368/2001 – CEPE

Aos dez dias do mês de abril do ano dois mil e um, 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 oitava  vez,  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. Os conselheiros presentes
foram os  que  seguem: Fernando  da  Costa  Baêta,  Ismael Eleotério  Pires,  substituto  do
conselheiro  José  Benício  Paes  Chaves,  pró-reitor  de  Ensino,  Aristéa  Alves  Azevedo,
substituta  do conselheiro Og Francisco Fonseca de Souza,  pró-reitor  de Pesquisa e Pós-
Graduação,  Paulo  César  Stringheta,  Ricardo  Frederico  Euclydes,  Victor  Hugo  Alvarez
Venegas, Rita de Cássia Gonçalves Borges, suplente do conselheiro Everaldo Gonçalves de
Barros, Pedro Alves Paiva, Tarcísio Gomide Filho, Antônio Wilson de Oliveira Malta, Efraim
Lázaro  Reis,  Sebastião  Carlos da  Fonseca,  Flávio André Pereira  Bastos  e  sua suplente,
Renata Fernandes Nogueira, esta com direito a voz, Célia Maria de Freitas Alvim, suplente
da conselheira Maria das Graças Salgado,  e Janice Pereira de Araújo Carvalho.  Item 1-
APRECIAÇÃO DA PAUTA –  a presidência apresentou a pauta e a extrapauta da reunião,
que foram aprovadas por unanimidade.  Item 2- APRECIAÇÃO DA ATA Nº 367/2001 –
aprovada,  por  unanimidade,  a  Ata  367.  Item  3-  INFORMES  DA  REITORIA –
inicialmente, o  presidente informou a autorização do MOG, publicada no DOU de 1º de
abril, para a nomeação, para a UFV, de seis professores dos oito que conseguiram liminares
na Justiça, dentre os quinze que prestaram concursos em 1998. A Administração empenhou-
se para que todos os quinze concursados fossem contratados, mas não obteve sucesso em
razão  destes  concursos  não  terem  sido  autorizados  pelo  governo  na  época.  Como
recorreram à Justiça, a Reitoria buscou resolver a pendência também na Justiça e, para isto,
interagiu com o MOG e o MEC, durante todo o mês de fevereiro e março, o que resultou
nas contratações dos seguintes professores, em cumprimento à determinação da Justiça: Rita
de  Cássia  Pereira  Farias:  Economia  Doméstica;  Paulo  Roberto  dos  Santos  Amorim:
Educação  Física;  Giovani  Ribeiro  de  Carvalho:  Zootecnia;  Carlos  Gomide  da  Silva:
Economia;  Gláucio  Inácio  da  Silveira:  Direito;  e  Laércio  Antônio  Gonçalves  Jacovine:
Engenharia Florestal. Informou, ainda, com relação às vagas para professores substitutos,
que a Universidade conta apenas com metade das vagas para atender a demanda, sendo o
número necessário próximo de 72 vagas existentes em seu banco, fruto de aposentadorias e
afastamentos definitivos de  docentes. Fez comentários, ainda, a respeito da MP do MOG,
publicada no final de março, proibindo a contratação de professores substitutos. Como as
aulas na UFV iniciaram-se em abril, essa medida do governo atingiu a UFV de modo mais
evidente do que as demais universidades, que começaram suas aulas, de modo geral, em
março.  Informou,  também,  que  a  Universidade  vem  adotando  critérios  extremamente
cuidadosos na contratação de professor substituto.  O Governo continua acenando com a
possibilidade de liberação de 20% das vagas definitivas para a contratação de docentes ainda
pelo Regime Jurídico Único, o que aliviaria a situação difícil por que passa a Universidade
para atender às demandas dos cursos implantados em 2000. A alocação dessas vagas será
feita  segundo  critérios  da  Comissão  de  Alocação  de  Vagas,  que  tem tido  preocupação
especial com os  cursos  novos,  de  modo  a  resolver  o  problema de  falta  de  professores
principalmente nos cursos  de História,  Geografia e Jornalismo. O presidente informou a
respeito da reunião da ANDIFES, ocorrida ontem em Brasília, que deliberou por exigir do
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Governo a liberação imediata das vagas para a contratação de professores. O vice-reitor,
professor  Fernando  da  Costa  Baêta,  complementou  as  informações  sobre  a  planilha de
alocação de professores, considerando os professores efetivos e substitutos.  O presidente
informou que a Semana do Fazendeiro será realizada no período de 13 a 18 de agosto e que
a data de realização da Semana, para os próximos anos, deverá ser fixa, conferindo maior
profissionalismo  à  organização  deste  importante  evento.  O  conselheiro  Paulo  César
Stringheta  também falou sobre  a  Semana do  Fazendeiro,  referindo-se a  patrocínios e  à
necessidade da data fixa para a sua realização, sempre no mês de julho. Disse, ainda, que
utilizará mais a participação de alunos na Semana do Fazendeiro.  Posto  isso,  o  plenário
passou à análise dos itens da pauta, a seguir relacionados. Item 4- TREINAMENTO - 4.1-
Afastamento para pós-doutorado - 4.1.1- José Rogério de Oliveira – DFP (00-10710) -
homologado, por unanimidade, por proposição da conselheira Aristéa Alves Azevedo, o ato
ad  referendum dado  pelo  reitor,  constante  na  página  45  do  processo,  autorizando  o
afastamento  do  docente  supracitado,  para  realizar  o  pós-doutorado  em
Fitopatologia/Bacteriologia de Plantas, na Universidade da Flórida, em Gainesville/USA, a
partir de 9.3.2001, por doze meses. 4.1.2- Rosângela D`Arc de Lima Oliveira – DFP (00-
10712) -  homologado, por unanimidade, por proposição do conselheiro Ricardo Frederico
Euclydes,  o  ato  ad  referendum dado  pelo  reitor,  constante  na  página 54  do  processo,
autorizando  o  afastamento  da  referida  docente,  para  realizar  o   pós-doutorado  em
Fitopatologia/Nematologia de Plantas, na Universidade da Flórida, em Gainesville/USA, no
período  de  1º.3.2001  a  28.2.2002. 4.2-  Alteração de  data  de  afastamento  para pós-
doutorado - 4.2.1- Marcos Paiva del Giúdice – DFT/CEDAF (00-09106) - homologado,
por unanimidade, por proposição do conselheiro Antônio Wilson de Oliveira Malta, o ato ad
referendum dado pelo reitor, constante na página 60 do processo, autorizando a alteração da
data de afastamento do docente supracitado, de 1º.2.2001 para 1º.3.2001, para realizar o
pós-doutorado  em Agronomia/Fitotecnia,  na  Universidade  de  Minnesota/EUA. Item  5-
PROMOÇÃO  HORIZONTAL  –   homologada,  em  bloco,  por  unanimidade,  por
proposição da conselheira Aristéa Alves Avezedo, a decisão da CPPD, referente à solicitação
de  promoção  horizontal,  constantes  nos  subitens a  seguir  relacionados  e  nos  processos
extrapauta. 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. 5.1-
Denise Garcia Vilela – COLUNI (00-11470);  5.2-  Ernesto José Resende Rodrigues -
CEDAF (00-069);  5.3-  Alexandre Tadeu Gomes de Carvalho -  DPF (00-11571);  5.4-
Leandro Grassi de Freitas – DFP (00-12230); 5.5- Rilene Ferreira Diniz Valadares –
DVT (00-11946); 5.6- Pedro Crescêncio Souza Carneiro – DBG (00-11467); 5.7- Sônia
Maria Fernandes – DMA (00-10407);  5.8- Rober Hilário Velasquez Jara – DPF (00-
09762);  5.9-  Márcio  Lopes  da  Silva  –  DEF (00-05588); 5.10-  Roberto  de  Almeida
Goulart Lopes – DAU (01-00524); 5.11- Geraldo José da Silva Santana – DEC (00-
11912); 5.12- Etelvina Maria dos Anjos Valente Silva – DPE (00-09951); 5.13- Esther
Giacomini  Silva – DPE (00-11845); 5.14-  Rosa Cristina Porcaro – DPE (00-11724);
5.15-  Lucy Tiemi Takahashi – DMA (00-10406); 5.16-  Céphora Maria Sabarense –
DNS (00-11472); 5.17- Rogério Fuscaldi Lelis – DAU (00-07759). Extrapauta: Eduardo
Paulino da Costa (99-01607);  Hélio Garcia Leite (00-08408);  Carlos Pedro Boechat
Soares (00-10906); Marcelo Coutinho Picanço (00-10218); Francis Paulina Lopes da
Silva (00-10776). Item 6- SOLICITAÇÕES DIVERSAS - 6.1- Sirlei Santos Campos –
DLA  -  6.1.1-  Cursar  disciplina  isolada  na  UFMG  (00-09229)  – aprovado,  por
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unanimidade,  por  proposição  da  conselheira  Janice  Pereira  de  Araújo  Carvalho,   o
afastamento da docente supracitada, às sextas-feiras, durante o segundo semestre de 2000,
para cursar, em regime de disciplina isolada, a disciplina “Seminário de Literatura e Outras
Artes – Mutação da Obra Literária em Objeto Cultural”, do programa de doutorado  em
Literatura Comparada da UFMG. Aprovada,  ainda, por  unanimidade, por  proposição da
conselheira Aristéa Alves Azevedo, a decisão de notificar o Departamento de Letras e Artes
que a liberação de docentes para programas de treinamento só poderá ser efetivada após a
aprovação  da solicitação pelos colegiados competentes.  6.2-  Patrícia Regina de Souza
Siqueira Campos - 6.2.1- Cursar 28 créditos no presente semestre letivo (01-03313) –
aprovado, por doze votos contra três, por proposição da conselheira Aristéa Alves Azevedo,
o envio do processo ao Conselho Técnico de Graduação, para análise e encaminhamento.
Em seguida, foi aprovado, por unanimidade, por proposição da conselheira Aristéa Alves
Azevedo, o envio dos processos, extrapauta, a seguir relacionados, ao Conselho Técnico de
Graduação, para análise e encaminhamento. 1º) Felipe B. Fernandes -  Cursar 28 créditos
no  presente  semestre letivo  (01-03397;   2º)  Marcos César Magalhães  –  Cursar 26
créditos  no presente semestre letivo (01-03400);  3º)  Kenya S.  Sabioni  –  Cursar 28
créditos no presente semestre letivo (01-0344); 4º) Maria do Carmo de Sousa - Cursar
28 créditos no presente semestre letivo (01-02737);  5º) Gustavo Bomtempo de Oliveira
-  Autorização para cursar a  disciplina  ERU 362  em substituição  a  ERU 360  (01-
03371);  6º)  Alexandre Túlio Amaral Nascimento – Cursar EDU 117 e EDU 155 em
regime  de  co-requisito.  Item  7-  DESLIGAMENTO  DE  ESTUDANTE  DE
GRADUAÇÃO  -  7.1-  Renata  Carla  Magalhães  Rodrigues  (01-03298)  -  o  plenário
considerou sem efeito o referido processo, pelo fato de a estudante Renata Carla Magalhães
Rodrigues não se encontrar mais na condição de desligamento, tendo em vista a correção do
lançamento de uma avaliação, conforme informado pelo senhor assessor especial da Pró-
Reitoria de Ensino, professor Ismael Eleotério Pires, à folha 12 do processo.  7.2- Débora
Santos Brauer (01-03315) - aprovado, por unanimidade, o envio do processo ao Conselho
Técnico  de  Graduação,  para  análise e  encaminhamento.  Em seguida,  foram apreciados,
extrapauta, os processos a seguir relacionados.  1º) Igor Gomes Dias – Desligamento de
Estudante de Graduação (01-03366) - aprovado, por unanimidade, o envio do processo ao
Conselho  Técnico  de  Graduação,  para  análise  e  encaminhamento. 2º)  Emel  Rapchan
Júnior  –  Desligamento  de  estudante  de  graduação  (01-03423)  -  aprovado,  por
unanimidade,  o  envio do  processo   ao  Conselho Técnico de Graduação,  para  análise e
encaminhamento. 3º) Shirley Cunha Rezende - Desligamento de estudante de graduação
(01-03402) -  aprovado,  por unanimidade, o  envio do processo  ao Conselho Técnico de
Graduação,  para  análise e  encaminhamento. 4º)  Cassiano Garcia Corrêa de  Freitas –
Pedido  de  reconsideração  de  desligamento  (01-03370)  –  indeferido,  com três  votos
contrários,  por  proposição  do  conselheiro  Ricardo  Federico  Euclydes,  o  pedido  de
reconsideração de desligamento do curso de Agronomia interposto pelo estudante Cassiano
Garcia  Corrêa  de  Freitas,  ratificando  a  decisão  do  Conselho  Técnico  de  Graduação,
constante  na  página  15  do  processo.  5º)  César  Gomes  Novais  Neto  -  Pedido  de
reconsideração de  desligamento  (01-02852)  -  indeferido,  com um voto  contrário,  por
proposição  do  conselheiro  Ricardo  Frederico  Euclydes,  o  pedido  de  reconsideração  de
desligamento  do  curso  de  Engenharia  de  Agrimensura  interposto  pelo  estudante  César
Gomes Novais Neto, ratificando a decisão do Conselho Técnico de Graduação, constante na
página 10 do processo. Após a análise desse processo, houve a inversão de pauta, passando-
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se à apreciação do Item 9- PROPOSIÇÕES DIVERSAS - 9.1- Comissão de Alocação de
Vagas de Docentes -  9.1.1-  Alteração do artigo 15 da Resolução Conjunta 1/98,  de
15.9.98 (01-03331)  –  aprovada,  com um voto  contrário,  por  proposição do conselheiro
Ricardo Frederico Euclydes, a proposta de alteração do Artigo 15 da Resolução Conjunta
1/98, constante na página 1 do processo. Item 8- PROCURADORIA JURÍDICA - 8.1-
Recomendação do Ministério Público – Processo seletivo para preenchimento de vagas
ociosas  no  curso  de  Direito  (01-02923)  –  o  plenário,  após  tomar  conhecimento  das
recomendações  do  Ministério  Público  Federal,  foi  favorável  a  responder  ao  Senhor
Procurador, relatando, de forma objetiva, os acontecimentos que levaram a Universidade a
tomar as decisões que foram deliberadas em relação ao assunto em pauta.  Para isso, foi
designada uma Comissão composta pelos professores Victor Hugo Alvarez Venegas, Aristéa
Alves Azevedo e Tarcísio Gomide Filho, membros do CEPE, para redigir o documento que
será encaminhado ao Senhor Procurador da República em Minas Gerais, doutor Fernando de
Almeida Martins. Após a  análise desse item, o plenário apreciou,  extrapauta, o  Processo
00-05656 – Joel Antônio de Oliveira – Afastamento para doutorado –  aprovado, por
unanimidade, por  proposição do conselheiro Pedro Alves Paiva, a solicitação do docente
supracitado  de  afastamento  para  realizar  o  programa  de  doutorado  em
Entomologia/Controle Biológico de Insetos, na UFV, iniciado em agosto/2000, por trinta e
seis meses. Às doze horas e trinta 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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