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ATA Nº 369/2001 – CEPE

Aos quinze dias do mês de maio do ano dois mil e um, 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,  pela tricentésima sexagésima nona 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 se seguem: Fernando da Costa Baêta; José Benício Paes
Chaves,  Og Francisco Fonseca de  Souza; Paulo César  Stringheta;  Frederico  José  Vieira
Passos; Ricardo Frederico Euclydes; Victor Hugo Alvarez Venegas; Luciano Baião Vieira;
Pedro Alves Paiva; Tarcísio Gomide Filho; Antônio Wilson de Oliveira Malta; Efraim Lázaro
Reis; Sebastião Carlos da Fonseca; Flávio André Pereira Bastos; Mariana Rodrigues dos
Santos  e seu suplente,  Moisés Silveira Lobão,  este  com direito  a voz; e Célia Maria de
Freitas Alvim, suplente da conselheira Maria das Graças Salgado. Os conselheiros Everaldo
Gonçalves  de  Barros  e  Janice  Pereira  de  Araújo  Carvalho  justificaram  a  ausência.
Inicialmente, o presidente deu as boas-vindas ao conselheiro Frederico José Vieira Passos,
representante  do  Conselho Técnico  de  Graduação,  que  participou  pela  primeira  vez  da
reunião. Item 1- APRECIAÇÃO DA PAUTA – o presidente apresentou a pauta da reunião,
que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o conselheiro Efraim Lázaro Reis propôs a
inclusão, como primeiro item da pauta, após os informes da Reitoria, da discussão a respeito
do feriado no dia 22 de maio, não constante no Calendário Escolar, o que foi aprovado, por
unanimidade. Aprovada, também, a inversão da pauta, com a análise do item 8 após o item 5.
Item 2- APRECIAÇÃO DA ATA Nº 368/2001 – aprovada, por unanimidade, a Ata 368.
Item 3- INFORMES DA REITORIA - inicialmente, o presidente falou das dificuldades
que  estavam ocorrendo  para  a  liberação  das  2000  vagas  de  professores  para  concurso
imediato e contratação ainda pelo RJU, prometidas pelo MEC e barradas pelo MOG. Após o
boicote dos reitores das IFES à participação no evento de lançamento do Edital do Fundo
Setorial da Infra-estrutura, ocorrido no Palácio do Planalto, em protesto ao não-atendimento
das  promessas  feitas  anteriormente  (vagas  e  RAM),  as  2000  vagas  foram,  finalmente,
liberadas pelo governo. Informou que as IFES detêm cerca de 7000 vagas contingenciadas e
que o  governo aguarda a regulamentação da Lei de Emprego Público para liberar estas
vagas para concursos, para contratação pela CLT. O presidente lembrou que não se trata de
vagas  novas  e  sim da  liberação  de  vagas  do  quadro  atual  de  professores,  geradas  em
decorrência de aposentadorias ou demissões. Relatou que deverá ser cumprida a promessa
de pagamento da Retribuição Adicional Mensal – RAM aos servidores, sendo 10% para os
servidores de nível de apoio, 15% para os de nível médio e 45% para os de nível superior.
Estuda-se o pagamento a partir de 1º de julho ou, alternativamente, a partir de maio, mas,
neste caso, somente metade dos valores até julho, passando-se ao valor integral a partir de
agosto. A área econômica do governo deverá fazer o comunicado oficial brevemente. Ainda
com relação às duas mil vagas, segundo o reitor, a UFV possui atualmente 81 vagas de
professores efetivos que aguardam autorização para preenchimento via concurso público, o
que deve ser levado em conta nos critérios para a distribuição das 2000 vagas pelo MEC,
que deverá consultar a ANDIFES. Estima-se que a UFV deva receber entre 25 e 30 vagas,
mas isto não está certo,  depende obviamente dos critérios e das vacâncias existentes nas
IFES.  O  reitor  ainda  lembrou  que,  em  1998,  a  UFV  realizou  15  concursos,  cujos
classificados em primeiro lugar aguardam contratação.  Destes,  nove recorreram à justiça
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para serem contratados. O reitor está reivindicando ao MEC não utilizar as vagas que serão
proximamente autorizadas para absorver estes concursados, uma vez que estes concursos,
realizados em 1998, podem não mais contemplar as necessidades atuais, em razão dos 9
novos cursos  iniciados pela UFV após  1998.  A idéia é  resolver as  nomeações  dos  que
entraram na justiça e atender satisfatoriamente os cursos novos, com professores efetivos.
Posto isso, passou-se à discussão a respeito do feriado no dia 22 de maio. Foi aprovada, por
proposição do conselheiro Pedro Alves Paiva, com um voto contrário do conselheiro Victor
Hugo Alvarez Venegas, a suspensão das atividades na Universidade no dia 22 de maio, dia da
Padroeira da cidade de Viçosa. Item 4-  TREINAMENTO - 4.1- Afastamento para pós-
doutorado  -  4.1.1-  Ney  Sussumu  Sakiyama  -  DFT  (01-02234) -  aprovada,  por
unanimidade,  a  solicitação  do  docente  supracitado  de  afastamento  para  realizar  o  pós-
doutorado em Biotecnologia Aplicada ao Melhoramento Vegetal/Melhoramento Vegetal, na
Universidade da Flórida/EUA, a partir de 1º.8.2001, por doze meses.  4.1.2- Paulo Sérgio
Fiuza Ferreira - DBA (01-01549)  - aprovada, por unanimidade, a solicitação do referido
docente de afastamento para realizar o pós-doutorado em Zoologia/Taxonomia dos Grupos
Recentes,  no Systematic Entomology Laboratory, Plant  Sciences Institute,  United States
Department of Agriculture, situado no National Museum of Natural History, Smithsonian
Institution/Washington/EUA, a partir de 1º.9.2001, por doze meses.  4.1.3- Raul Narciso
Carvalho Guedes -  DBA (01-02235) -  aprovada,  por  unanimidade,  por  proposição  do
conselheiro  Ricardo  Frederico  Euclydes,  a  solicitação  do  docente  supracitado  de
afastamento  para  realizar  o  pós-doutorado  em  Ecotoxicologia  e  Biologia  de
Populações/Fitossanidade, na University of Leicester/Inglaterra, a partir de 1º.7.2001, por
doze meses. 4.2- Afastamento para doutorado - 4.2.1- Geraldo Browne Ribeiro Filho -
DAU (00-08466)  - aprovada, por unanimidade, por proposição do conselheiro José Benício
Paes  Chaves,  a  solicitação  do  referido  docente  de  afastamento  para  o  programa  de
doutorado  em Arquitetura  e  Urbanismo/Estruturas  Ambientais,  na  Universidade  de  São
Paulo,  a  partir  de  agosto/2001,  por  trinta  e  seis  meses. 4.2.2-  Rita  de  Cássia  Silva
Sant’Anna Alvarenga - DEC (97-10084) - homologado, por unanimidade, por proposição
do conselheiro Ricardo Frederico Euclydes, o ato ad referendum dado pelo reitor, constante
na página 203 do processo, autorizando o afastamento da referida docente para realizar o
doutorado sanduíche na Universidade de Minho, em Guimarães, Portugal, no período de 2.5
a 1º.7.2001, como parte do programa de doutorado que realiza na Escola de Engenharia de
São Carlos/USP. 4.2.3- Jamile Bergamaschine Mata Diz  - DPD (01-01450)  -  aprovada,
por unanimidade, por proposição do conselheiro José Benício Paes Chaves, a solicitação da
docente supracitada de afastamento para o programa de doutorado em Direito Tributário
Internacional/Direito Público Comunitário, na Universidade de Alcalá de Henares/Espanha, a
partir de setembro/2001, por trinta e seis meses. 4.2.4- Marcelo Aarestrup Arbex - DEE
(01-01493) - aprovada, por unanimidade, por proposição do conselheiro Ricardo Frederico
Euclydes, a solicitação do referido docente de afastamento para o programa de doutorado
em Macroeconomia/Economia  Monetária  e  Fiscal,  na  University  of  Illinois  at  Urbana-
Champaign/EUA, a partir de setembro/2001, por trinta e seis meses. 4.2.5- Virgílio da Silva
Andrade - DEC (97-09586) –  com base no parágrafo 4º do Artigo 58 do RAPAPD, foi
aprovada,  por  unanimidade,  por  proposição  do  conselheiro  Tarcísio  Gomide  Filho,  a
constituição de uma Comissão para apurar  os  fatos.  Aprovados,  também, os  nomes dos
professores Luiz Aurélio Raggi, Júlio Maria Andrade Araújo,  Elza Fernandes de Araújo,
Marcelo Lobato  Martins e Antônio Bento  Mâncio para membros da Comissão.  Item 5-
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AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO - 5.1- Brício dos Santos Reis – DER (98-
06323) –  aprovado,  por  unanimidade,  por  proposição  do  conselheiro Ricardo  Frederico
Euclydes, o estágio probatório do referido docente, à luz do parecer favorável da CPPD,
constante  na  página  62  do  processo.  Em  seguida,  passou-se  à  análise  do  Item  8-
SECRETARIA DE ÓRGÃOS COLEGIADOS -  8.1-  Possibilidade  de  delegação  de
poderes  à  CPPD referente  à  tramitação  de  processos  para  progressão na  carreira
docente  –  para  atender  ao  que  dispõe  o  artigo  43  do  RAPAPD/96,  foi delegado,  por
unanimidade, poderes à Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD para homologar
os resultados de avaliação de docentes com vistas à progressão horizontal, ou seja, de um
nível  para  o  imediatamente  superior,  dentro  da  mesma  classe.  6-  PROMOÇÃO
HORIZONTAL - homologada, em bloco, por unanimidade, por proposição do conselheiro
Pedro  Alves Paiva,  a  decisão da CPPD,  referente à solicitação  de promoção  horizontal,
constantes  nos subitens a seguir relacionados. 6.1-  Ricardo Reis Cordeiro -  DPF (00-
09761) -  6.2-  Ney Sussumu Sakiyama -  DFT (00-11922) -  6.3-  Antônio  Teixeira de
Matos -  DEA (00-12568) -  6.4-  Denise da Silva Gonçalves -  DAU (00-11536) -  6.5-
Aristides Ribeiro - DEA (00-11060) - 6.6- Paula Dias Bevilacqua - DVT (01-00919) -
6.7-  Maria  Lígia  Rodrigues  Santos  -  DED  (01-01591)  -   6.8-  Carlos  Roberto  de
Carvalho - DBG (01-00984) - 6.9- Marcus Vinícius Alvim de Andrade - DPI (01-01659)
- 6.10- Lina Enriqueta Frandsen Paez de Lima Rosado - DNS (01-01743) - 6.11- José
Henrique  Schoereder  -  DBG  (01-01160).  Item  7-  PROMOÇÃO  VERTICAL  -
homologada, em bloco, por unanimidade, por proposição do conselheiro Pedro Alves Paiva,
a decisão da CPPD, referente à solicitação de promoção vertical, constantes nos subitens a
seguir relacionados. 7.1- José Lino Neto - DBG (01-02030); 7.2- Cristina Maria Ganns
Chaves Dias - DBA (01-01056); 7.3- Nerilson Terra Santos - DPI (00-11909).  Item 9-
PRÓ-REITORIA DE ENSINO - 9.1- Processo Seletivo para Ingresso na Graduação em
2002  (01-04603)  -  9.1.1-  Utilização  do  ENEM  –  aprovada,  por  unanimidade,  por
proposição  dos  conselheiros  Ricardo  Federico  Euclydes e  Frederico  José  Vieira Passos,
proposta  da Pró-Reitoria de Ensino de utilização dos  resultados  do  Exame Nacional de
Ensino Médio - ENEM de 2001 no processo seletivo de 2002 dos estudantes de graduação
da UFV, conforme especificada à folha 4 do processo,  com modificação do item “b” da
proposta, passando o peso de 35 para 20%. Os itens “a” e “c” foram aprovados da forma
como estão. Foram indicados, por sugestão do conselheiro Frederico José Vieira Passos, os
nomes dos  presidentes  das  Comissões  Técnicas  da  COESA (PASES  e  Vestibular)  para
participarem da elaboração  das provas do  ENEM.  9.1.2-  Número de vagas e  data  do
Vestibular – aprovada, por unanimidade, a manutenção da data de 28, 29 e 30 de dezembro
para a realização das provas do Vestibular 2002. Aprovado, ainda, o quadro de vagas para o
Vestibular, com aumento de 5 vagas no curso de Física e 5 no de Matemática. Não foi
aprovado o aumento de 10 vagas no curso de Secretariado Executivo, permanecendo com
20 vagas, acatando parecer da Comissão Coordenadora do Curso de Secretariado Executivo
(Processo 01-04665). Com relação ao curso de Dança, o número de vagas para 2002 ficou
para ser deliberado em próxima reunião, após ouvir o Conselho Departamental do CCH,
quanto  ao  oferecimento  do  curso  no  início de  2002.  Durante  a  análise desse processo,
retirou-se do plenário o conselheiro Sebastião Carlos da Fonseca.  Item 10- PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO DE DESLIGAMENTO - 10.1.  André Luiz Pereira Lara (01-
03324)  –  indeferido,  com  três  votos  contra,  por  proposição  do  conselheiro  Ricardo
Frederico Euclydes, o pedido de reconsideração de desligamento interposto pelo estudante
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André Luiz Pereira Lara. Aproveitando a oportunidade, o conselheiro Moisés Silveira Lobão
solicitou  que  fosse  registrada  em Ata  sua  sugestão  de  incluir  no  Regimento  de  Pós-
Graduação, quando da sua reformulação, a obrigatoriedade de os professores divulgarem as
notas de uma prova antes da realização da seguinte. Item 11- PARA CONHECIMENTO -
o  plenário  tomou  conhecimento  dos  documentos  constantes  nos  subitens  a  seguir
relacionados.  11.1- Documento encaminhado ao Procurador da República em Minas
Gerais, por determinação do CEPE, em sua 368ª reunião, realizada no dia 10.4.2001;
11.2- Lei nº 10.221, de 18.4.2001 - Institui o dia 8 de julho como o Dia Nacional da
Ciência; 11.3- Informe nº 122 da ANDIFES; 11.4- Ofício Circular nº 12/2001 da OAB.
Às quatorze  horas  e  vinte 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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