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ATA Nº 373/2001 – CEPE

Aos quatro dias do mês de setembro 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 septuagésima terceira vez,  em duas sessões, o
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, sob a presidência do professor Fernando da Costa
Baêta, vice-reitor, e secretariada pelo professor José Eurico de Faria, secretário de Órgãos
Colegiados.  Primeira sessão -  conselheiros presentes: José Benício Paes Chaves; Aristéa
Alves Azevedo,  substituta  do conselheiro Og Francisco Fonseca de Souza,  pró-reitor  de
Pesquisa  e  Pós-Graduação;  Luiz Cláudio  Costa,  substituto  do  conselheiro  Paulo  César
Stringheta,  pró-reitor  de  Extensão  e  Cultura;  Frederico  José  Vieira  Passos;  Ricardo
Frederico Euclydes; Víctor Hugo Alvarez Venegas; Luciano Baião Vieira; Mauro Aparecido
Martinez e seu suplente, Dejair Message, este com direito a voz; Pedro Alves Paiva; Gláucio
Inácio da  Silveira; Efraim Lázaro  Reis; Sebastião  Carlos  da  Fonseca; e  Célia Maria de
Freitas Alvim, suplente da conselheira Maria das Graças Salgado. Os conselheiros Antônio
do  Carmo Neves e  Janice Pereira  de  Araújo Carvalho justificaram a  ausência.  Item 1-
APRECIAÇÃO DA PAUTA - o presidente apresentou a pauta da reunião com a inclusão,
extrapauta, do Processo 00-04380 – Departamento de Engenharia Agrícola – Implementação
do doutorado no programa de pós-graduação em Meteorologia Agrícola, que foi aprovada
por  unanimidade.  Item  2-  APRECIAÇÃO  DA  ATA No 372/2001 -  aprovada,  por
unanimidade, com as devidas correções.  Após a análise desse item, chegou ao plenário a
conselheira  Mariana  Rodrigues  dos  Santos.  Item  3-  INFORMES  DA REITORIA –
inicialmente, o  presidente solicitou à professora Aristéa Alves Azevedo que informasse o
plenário sobre o Projeto de Infra-estrutura em que a UFV concorreu. Ela disse que o projeto
da UFV foi aprovado, com recursos da ordem de 4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos
mil  reais)  e  que  a  UFV  obteve  mais  recursos  do  que  grandes  universidades,  como
UNICAMP, USP e UFPR, ficando bem no cenário nacional. Disse, ainda, que a tarefa difícil
será adequar os projetos ao valor liberado, uma vez que a Universidade estava concorrendo
a um valor bem maior. Esses recursos são oriundos do Ministério de Ciência e Tecnologia,
resultante de recursos de privatizações. Informou, também, que a UFV participará, com dois
trabalhos da pós-graduação, na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, e que foram
encaminhados três trabalhos, sendo aprovados dois, um do curso de Solos e o  outro  da
Entomologia. Do total de 20 trabalhos que serão apresentados na Conferência, dois são de
Viçosa.  O presidente  falou das  paralisações que  estão  ocorrendo  nas diversas IFEs por
motivo de greve, dizendo que, neste momento, é necessário separar greve contra o governo
de greve contra  a UFV. O presidente também informou que a ANDIFES está  buscando
maior  interlocução  com  o  MEC  e  com  a  Câmara  dos  Deputados,  na  pessoa  de  seu
presidente, no sentido de buscar solução para os problemas. Informou sobre o calendário de
reuniões para o segundo semestre, sugerido pela Secretaria de Órgãos Colegiados, que, em
função  do  estado  de  greve,  não  será  submetido  à  apreciação,  ficando  estabelecido,  de
comum acordo com o plenário, que a próxima reunião deverá ocorrer no dia 9 de outubro,
se  não  houver  nenhum imprevisto  que  torne  necessária  a  mudança  da  data.  Informou,
também, que o professor Luciano Baião Vieira foi nomeado Diretor Executivo do CenTev e
que  já  está  sendo  providenciada  a  transferência  da  propriedade  do  DEAAB  para  a
Universidade, com vistas à implantação do CenTev. Disse, ainda, que o professor Flávio
Alencar d’Araújo Couto foi nomeado Coordenador da CEAD – Coordenadoria de Educação
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Aberta e a Distância, que acumulará esta função à de Diretor do CEE.  Após os informes,
chegou  ao  plenário  o  conselheiro  Paulo  Geraldo  Berger.  Item  4-  CONVÊNIOS  –
CONTRATOS  –  ACORDOS -  homologadas,  por  unanimidade,  por  proposição  do
conselheiro Ricardo Frederico Euclydes, as assinaturas de todos os documentos constantes
na pauta.  São eles:  CONVÊNIOS -  1-  Termo Aditivo No 7,  de 04.03.01,  ao  Convênio
UFV/FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS –
FAPEMIG, de 02.03.95 (Prorrogação do prazo de vigência previsto na cláusula sexta do
convênio  original,  por  período  de  12  meses,  a  contar  de  04.03.01);  2-Convênio
UFV/EMPRESA  BRASILEIRA DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA –  EMBRAPA,  de
30.03.01  (Concessão  de  estágio  de  complementação  educacional a  alunos  regularmente
matriculados  e  com  efetiva  freqüência  em  relação  aos  cursos/programas  de  ensino
ministrados, em especial os cursos adiante discriminados: graduação em Agronomia e pós-
graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos); 3-Convênio UFV/ESTADO DE MINAS
GERAIS/SECRETARIA  DA  EDUCAÇÃO/FUNDAÇÃO  ARTHUR  BERNARDES  -
FUNARBE,  de  22.06.01  (Realização de  Cursos  Emergenciais de  Licenciatura  Plena em
Educação Física, Matemática, Química e Física e respectivos Intermódulos, para habilitação
de professores da rede pública de Minas Gerais, previstos para julho de 2001 e janeiro de
2002); 4-Convênio UFV/ESTADO DE MINAS GERAIS/SECRETARIA DE ESTADO DE
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SEMAD, de 02.07.01
(Cooperação técnica, sob a forma de parceria, com vistas à produção da Revista “Ação
Ambiental”); 5-Termo Aditivo No 01, de 02.07.01, ao Convênio UFV/ESTADO DE MINAS
GERAIS/SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL - SEMAD, de 02.07.01 (Cessão de Affonso Paulo Ferreira da Silva para
prestar serviços na Revista “Ação Ambiental”, no escritório de Representação da UFV em
Belo  Horizonte);  6-Convênio  UFV/TORTUGA  –  COMPANHIA  ZOOTÉCNICA
AGRÁRIA/  FUNDAÇÃO  ARTHUR  BERNARDES  -  FUNARBE,  de  03.07.01
(Estabelecimento de atividades conjuntas que representam mútua cooperação institucional,
principalmente no que diz respeito a assessorias, consultorias, análises laboratoriais, cursos
de treinamento  e  assistência técnica relacionados com a área de zootecnia); 7-Convênio
UFV/CONSIX  CONSULTORIA  LTDA./SOCIEDADE  DE  INVESTIGAÇÕES
FLORESTAIS  –  SIF, de  12.07.01  (Cooperação  técnica  a  fim de  realizar  em conjunto
projetos, planejamentos, consultorias sobre o Manejo de Recursos Florestais, Recuperação
Ambiental e Recursos Hídricos, para garantir um desenvolvimento sustentável dos Recursos
Naturais  Renováveis); 8-Convênio UFV/FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS –  FUNED,  de
12.07.01  (Cooperação  mútua  visando  o  treinamento  de  pessoal  em áreas  de  interesse
comuns, mais especificamente nas áreas de produção de plasma (fazenda FUNED), cursos
de extensão (CEDAF) ou mesmo no desenvolvimento de projetos ligados à nutrição animal
(FUNED e CEDAF), bem como ao fornecimento de produtos imunobiológicos, de acordo
com a disponibilidade da divisão de imunobiológicos); 9-Convênio UFV/MUNICÍPIO DE
TIRADENTES – MG/FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES – FUNARBE, de 12.07.01
(Proporcionar  ao  Município  de  Tiradentes  assessoramento  e  assistência  técnica  na
formulação  e  na  implementação  de  ações,  projetos  e  programas  que  visam  o
desenvolvimento  social  e  a  recuperação  econômica  do  Município);  10-Convênio
UFV/FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES – FUNARBE, de 13.07.01 (Cooperação entre
as  partes  visando  a  gestão  e  coordenação  do  curso  de  pós-graduação  “lato  sensu”
denominado “Especialização em Lingüística e Literatura Comparada”,  que será oferecido
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através do Departamento de Letras e Artes); 11-Termo Aditivo No 4/01, de 13.07.01,  ao
Convênio  UFV/ASSOCIAÇÃO  DOS  PLANTADORES  DE  CANA  DE  MINAS
GERAIS/FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES  –  FUNARBE,  de  10.12.97  (Alterar  o
valor  do  repasse  mensal  para  R$  619,00  (seiscentos  e  dezenove  reais));  12-Convênio
UFV/MUNICÍPIO  DE  CACHOEIRA  DOURADA  –  MG/FUNDAÇÃO  ARTHUR
BERNARDES  –  FUNARBE,  de  23.07.01  (Proporcionar  ao  Município  de  Cachoeira
Dourada assessoramento e assistência técnica na formulação e na implementação de ações,
projetos  e  programas que  visam o  desenvolvimento social,  educacional e  a  recuperação
econômica do Município). CONTRATOS – 1-Termo Aditivo No 02, de 8.11.00, ao Contrato
UFV/COMPANHIA  DE  SANEAMENTO  DE  MINAS  GERAIS  –  COPASA-
MG/FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES, de 9.11.98 (Prorrogar o prazo de vigência do
contrato original por um período de 6 (seis) meses, passando o novo vencimento para 9 de
maio  de  2001);  2-Contrato  UFV/COOPERATIVA DE  SERVIÇOS  E  TRABALHOS
MULTIPROFISSIONAIS  LTDA  -  COOPCAPS,  de  06.07.01  (Prestação  de  serviços
cooperativos  a  serem desenvolvidos nos  prédios  da  Biblioteca  Central,  CCE,  COLUNI,
Pavilhão  de  Aulas  I  e  anexos,  Pavilhão  de  Aulas  II  (PVB)  e  da  Pró-Reitoria  de
Administração);  3-Contrato  UFV/TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A.  -
TELEMIG,  de  13.07.01  (Prestação  dos  serviços  TC  Voice  Net  (PABX  VIRTUAL),
totalizando 2.184 (dois mil, cento e oitenta e quatro terminais); 4-Contrato UFV/UNIÃO-
MINISTÉRIO  DO  TRABALHO  E  EMPREGO/  SECRETARIA  DE  POLÍTICAS
PÚBLICAS DE EMPREGO, de 18.07.01 (Prestação de serviços técnicos profissionais no
acompanhamento  e  na  supervisão  operacional  das  atividades  do  Plano  Nacional  de
Qualificação do Trabalhador - PLANFOR); 5-Contrato UFV/TELEMIG CELULAR S.A.,
de  23.07.01  (Prestação  de  serviço  móvel  celular  –  SMC  (Serviço  Telefônico  Fixo
Comutado)); 6-Termo Aditivo No 01, de 30.07.01, ao Contrato UFV/COOPERATIVA DE
SERVIÇOS E TRABALHOS MULTIPROFISSIONAIS LTDA. – COOPCAPS, de 06.07.01
(Alterar o valor descrito na cláusula quarta estabelecida no contrato original); 7-Contrato
UFV/BAYER  S.A./FUNDAÇÃO  ARTHUR  BERNARDES  –  FUNARBE,  de  02.08.01
(Prestação de consultoria técnica para avaliar na safra de 2000/2001, diferentes formulações
e dosagens de fungicidas sistêmicos com mistura folicular + Opus no complexo de doenças
fúngicas do cafeeiro no campo e a influência da produtividade nos diferentes tratamentos);
8-Contrato  UFV/FMC  QUÍMICA  DO  BRASIL  LTDA/FUNDAÇÃO  ARTHUR
BERNARDES – FUNARBE, de 02.08.01 (Prestação de consultoria técnica para determinar
se a  mistura  de  glyphosate  com carfentrazone resulta  em efeitos  sinérgicos,  aditivos ou
antagônicos no controle de Commelina benghalensis, Bidens pilosa, Brachiaria decumbens,
Eleusine indica, Desmodium tortuosum, Amaranthus hybridus e Digitaria horizantolis); 9-
Contrato  UFV/FMC  QUÍMICA  DO  BRASIL  LTDA./FUNDAÇÃO  ARTHUR
BERNARDES - FUNARBE, de 02.08.01 (Prestação de consultoria técnica para avaliar os
efeitos  do  carfentrazone-ethil  (Aurora),  isolado  e  em misturas  com as  formulações  de
glyphosate  “Roundup  Original” e  glyphoste  potássio  “Zapp  IQ”,  no  controle  das  duas
espécies de trapoerabas mais comuns na região cafeeira da Zona da Mata Mineira); 10-
Contrato  UFV/FMC  QUÍMICA  DO  BRASIL  LTDA./FUNDAÇÃO  ARTHUR
BERNARDES – FUNARBE, de 02.08.01 (Prestação de consultoria técnica para avaliar a
eficiência de controle de plantas daninhas e resíduo para culturas subseqüentes, de misturas
de  glyphosate  com carfentrazone,  2,4-D,  chlorimuron  e  flumioxazin,  na  dessecação  em
sistema de plantio direto);  11-Contrato  UFV/SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS
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LTDA./FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES – FUNARBE, de 03.08.01 (Prestação de
consultoria  técnica:  determinar se  existem diferenças entre  Zapp IQ e  Roundup (WG e
Transorb) em termos de resistência com chuva; verificar se o aumento na dosagem pode
reduzir o intervalo entre a aplicação e a chuva; avaliar o  quanto a velocidade de ação e
eficácia dos produtos podem ser afetadas pela chuva; gerar trabalhos científicos para serem
utilizados no lançamento do Zapp IQ); 12-Contrato  UFV/SYNGENTA PROTEÇÃO DE
CULTIVOS  LTDA./FUNDAÇÃO  ARTHUR  BERNARDES  –  FUNARBE,  de  3.08.01
(Prestação  de  consultoria  técnica:  determinar  se  existem  diferenças  entre  Zapp  IQ  e
Roundup Multiação em termos de resistência com chuva; avaliar o quanto a velocidade de
ação e eficácia dos produtos podem ser afetadas pela chuva; gerar trabalhos científicos); 13-
Contrato UFV/SUNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA./FUNDAÇÃO ARTHUR
BERNARDES  –  FUNARBE,  de  3.08.01  (Prestação  de  consultoria  técnica:  avaliar  a
eficiência dos diferentes sais de glifosate para o controle de plantas daninhas em situação de
manejo  de  plantas  daninhas  nas  entrelinhas  do  cafeeiro,  com o  objetivo  de  identificar
benefícios  do  programa  Zapp  IQ  vs  Roundup  Multiação,  etc.).  TERMOS  DE
COMPROMISSO – 1-Termo de Transação e Compromisso UFV/IDERCÓPIA LTDA., de
14.05.01 (Transação e compromisso de reconhecimento de dívida e promessa de pagamento
no valor de R$ 4.340,90 (quatro  mil, trezentos e quarenta reais e noventa centavos);  2-
Termo  Aditivo  No 01,  de  06.06.01,  ao  Termo  de  Outorga  e  Aceitação  de  Auxílio
UFV/FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS –
FAPEMIG/DEPARTAMENTO  DE  BIOLOGIA  ANIMAL/FUNDAÇÃO  ARTHUR
BERNARDES – FUNARBE, de 26.12.00 (Prorrogação do prazo do projeto original por
mais 4 (quatro) meses,  a contar de 26 de junho de 2001); 3-Termo de Autorização de Uso
UFV/DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR, de 07.06.01
(Utilização de uma área florestal, numa extensão de 150m2, localizada a uma distância de
aproximadamente 80m da Estação de Tratamento de Água (ETA), objetivando a instalação
de um Banco de Germoplasma de Poaia); 4-Termo Aditivo No 01, de 12.06.01, ao Termo de
Outorga  e  Aceitação  de  Auxílio  UFV/FUNDAÇÃO DE  AMPARO À  PESQUISA DO
ESTADO  DE  MINAS  GERAIS  –  FAPEMIG/DEPARTAMENTO  DE
ADMINISTRAÇÃO/FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES  –  FUNARBE,  de  27.07.01
(Prorrogação do prazo do projeto original por mais 6 (seis) meses, a contar de 27 de julho
de 2001).  Item 5- COMISSÃO DE ALOCAÇÃO DE VAGAS DE DOCENTES - 5.1-
Distribuição  de  vagas  (01-07870)  -  aprovado,  por  unanimidade,  por  proposição  do
conselheiro Frederico José Vieira Passos, o Relatório da Comissão de Alocação de Vagas de
Docentes,  constante  nas  páginas 1  e  2  do  processo.  Item 6-  CAPACITAÇÃO -  6.1-
Afastamento  para pós-doutorado  -  6.1.1-  Flávia  Maria  Lopes  Passos  -  DMB  (01-
06477) - aprovada, por unanimidade, por proposição do conselheiro Víctor Hugo Alvarez
Venegas, a solicitação da referida docente de afastamento, para realizar o pós-doutorado em
Microbiologia Aplicada, na Universidade de Paris-Sud/França, a partir de 28.9.2001, por
doze meses. Durante a análise desse processo, retirou-se do plenário o conselheiro Frederico
José Vieira Passos, retornando após a votação.  6.1.2- Francisco Murilo Zerbini Júnior –
DFP (01-06192) - homologado, por unanimidade, por proposição do conselheiro Ricardo
Frederico  Euclydes,  o  ato  “ad referendum” dado  pelo  professor  Evaldo  Ferreira  Vilela,
reitor,  constante  na  página  47  do  processo,  autorizando  o  afastamento  do  docente
supracitado para realizar o pós-doutorado em Fitopatologia/Interação Molecular Patógeno-
Hospedeiro, na Universidade da Carolina do Sul, em Columbia, USA, no período de 1º de
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setembro de 2001 a 28 de fevereiro de 2002.  6.1.3- Marcos Rogério Tótola – DMB (01-
06625) -  homologado,  por  unanimidade,  por  proposição  do  conselheiro  Víctor  Hugo
Alvarez Venegas, o ato “ad referendum” dado pelo professor Evaldo Ferreira Vilela, reitor,
constante na página 42 do processo,  autorizando o afastamento do referido docente para
realizar  o  pós-doutorado  em Microbiologia  Aplicada,  na  Universidade  do  Arizona,  em
Tucson,  USA,  no  período  de  1º  de  setembro  de  2001  a  31  de  março  de  2002.   6.2-
Relatório  parcial  de  treinamento  –  doutorado  -  6.2.1-  Paulo  Roberto  Colares
Guimarães – DPF (96-10750) –  o plenário tomou conhecimento do relatório parcial de
treinamento  do  docente  Paulo  Roberto  Colares  Guimarães.  Aprovou,  ainda,  por
unanimidade,  por  proposição  do  conselheiro Efraim Lázaro  Reis, que  a  Pró-Reitoria de
Pesquisa  e  Pós-Graduação  obtenha,  junto  à  coordenação  do  curso  e  ao  orientador,
informações sobre o estágio em que se encontra o treinamento e a previsão para defesa da
tese.  Item 7- PRÓ-REITORIA DE ENSINO - 7.1- Relatório da Comissão instituída
pela Portaria nº 256/2001 – Transformação do COLUNI em Colégio de Aplicação (01-
00686) – o plenário tomou conhecimento do Relatório da Comissão instituída pela Portaria
nº 256/2001, constante nas páginas 18 a 24 do processo.  Aprovou, ainda, por unanimidade,
a proposição do conselheiro Frederico José Vieira Passos de que seja elaborado Regimento
do Colégio de Aplicação pelo COLUNI e apresentado ao CEPE num prazo máximo de
noventa dias. Item 8- COMISSÃO PERMANENTE DE VESTIBULAR E EXAMES –
COPEVE - 8.1- Edital do Exame de Seleção do COLUNI – 2002 (01-07852) – aprovada,
por unanimidade, a proposta de Edital do Exame de Seleção do COLUNI - 2002, constante
nas páginas 1  e  2  do  processo.  Às doze  horas  e  dez  minutos,  a  reunião  foi suspensa.
Segunda sessão - iniciada às quatorze horas e trinta e cinco minutos, na Sala de Reuniões da
Reitoria da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais, sob a presidência do
professor Fernando da Costa Baêta, vice-reitor, e secretariada pelo professor José Eurico de
Faria, secretário de Órgãos Colegiados. Compareceram os conselheiros citados na primeira
sessão, à exceção da conselheira Mariana Rodrigues dos Santos, que justificou a ausência.
Iniciada a sessão, o plenário voltou à análise dos itens da pauta. Item 9- PROMOÇÃO
VERTICAL – antes de analisar os itens 9.1 a 9.7 e 10.1, o plenário aprovou, com um voto
contrário,  por  proposição  do  conselheiro  Ricardo  Frederico  Euclydes,  a  utilização  dos
critérios que vinham sendo adotados pela CPPD no estabelecimento do início da vigência da
promoção vertical ou equiparação salarial, após obtenção de título, visando à análise dos
processos especificados nos itens mencionados anteriormente, ou seja, a promoção vertical
ou equiparação salarial retroagirá à data da defesa de tese, se o docente tiver cumprido todas
as exigências do Artigo 58 do Regimento de Admissão, Promoção e Aperfeiçoamento do
Pessoal Docente,  até sessenta dias após a defesa de tese. Caso esta exigência tenha sido
cumprida  após  sessenta  dias  da  defesa  de  tese,  a  vigência  da  promoção  vertical  ou
equiparação salarial terá início na data em que o docente cumpriu a exigência. 9.1- Mauro
Nacif Rocha – DPI (01-05069) - homologado, por unanimidade, o pedido de  promoção
vertical do referido docente, da classe de Professor Assistente I  para Adjunto I, a partir de
5.4.2001.  9.2-  Maria  Verônica  de  Souza  –  DVT  (01-00245) -  homologado,  por
unanimidade,  o pedido de  promoção vertical da docente supracitada, da classe de Professor
Assistente IV  para Adjunto I, a partir de 1º.12.2000.  9.3- João Carlos Bouzas Marins –
DES  (01-00649) -  homologado,  por  unanimidade,  o  pedido  de  promoção  vertical  do
referido  docente,  da  classe  de  Professor  Assistente  IV   para  Adjunto  I,  a  partir  de
20.12.2000. 9.4- Giovanni Ribeiro de Carvalho – DZO (01-05808) - homologado, por
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unanimidade, o pedido de promoção vertical do docente supracitado, da classe de Professor
Assistente I  para Adjunto I,  a partir de 11.6.2001.  9.5- Fabiana Rodrigues Barletta –
DPD (01-04110) -  homologado,  por  unanimidade,  o  pedido  de   promoção  vertical  da
referida docente, da classe de Professor Auxiliar I  para Assistente I, a partir de 20.4.2001.
9.6- Brício dos Santos Reis – DER (01-07024) - homologado, por unanimidade, o pedido
de  promoção vertical do referido docente, da classe de Professor Auxiliar I para Adjunto I, a
partir  de  26.6.2001.  9.7-  Viviani  Silva  Lírio  –  DER  (01-07075) –  homologado,  por
unanimidade, o pedido de  promoção vertical da docente supracitada, da classe de Professor
Auxiliar  I   para  Adjunto  I,  a  partir  de  22.6.2001.  Item  10-  SOLICITAÇÃO  DE
EQUIPARAÇÃO SALARIAL APÓS OBTENÇÃO DO TÍTULO DE DOUTOR - 10.1-
Paulo  Tadeu  Leite  Arantes  –  DAU  (01-07619) –  homologada,  por  unanimidade,  a
solicitação de equiparação salarial do docente supracitado, da classe de Professor Adjunto
III (MS)  para Adjunto III (DS), a partir de 8.8.2001. Em seguida, foi aprovado, também,
por proposição do conselheiro Frederico José Vieira Passos, que, para os processos abertos
a partir de 5.9.2001, será considerada, para efeito de promoção ou atualização salarial, a
data em que o docente cumpriu todas as exigências, quando da sua solicitação, dentro de
sessenta dias após o cumprimento das exigências. Caso contrário, será considerada a data da
solicitação de promoção, após cumprimento das exigências. Esta proposta foi aprovada com
nove votos contra cinco favoráveis à proposta de utilização da data de defesa de tese, como
referência.  Item  11-  PEDIDO  DE  RECONSIDERAÇÃO  -  11.1-  Departamento  de
Economia Doméstica - 11.1.1- Decisão do CEPE, em sua 372ª reunião, de 31.7.2001 –
Prorrogação, por mais dez meses, da licença da professora Tereza Angélica Bartolomeu
para o programa de doutorado (97-14084) – aprovada, por unanimidade, por proposição
do conselheiro Frederico José Vieira Passos, a sua retirada de pauta,  para se obter  mais
informações sobre o treinamento da docente,  e que o Pró-Reitor de Ensino faça gestões
junto ao Departamento de Economia Doméstica visando buscar soluções. O processo deverá
retornar na próxima reunião do CEPE. Em seguida, passou-se à análise do  Processo 00-
04380  (extrapauta) -  Departamento  de  Engenharia  Agrícola  -  Implementação  do
doutorado no programa de pós-graduação em Meteorologia Agrícola – aprovado, por
unanimidade,  por  proposição  do  conselheiro Ricardo Frederico Euclydes,  a  proposta  de
implementação do programa de doutorado em Meteorologia Agrícola, com início previsto
para o primeiro semestre de 2002 e oferecimento de quatro  vagas anuais. Foi aprovada,
ainda, por unanimidade, por proposição da conselheira Aristéa Alves Azevedo, a prorrogação
das inscrições para pós-graduação,  até que novo calendário escolar seja estabelecido. Às
dezesseis 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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