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ATA Nº 375/2001 – CEPE

Aos cinco dias do mês de dezembro 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 septuagésima 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; Aristéa Alves Azevedo, substituta do conselheiro Og Francisco Fonseca de Souza,
pró-reitor  de  Pesquisa e  Pós-Graduação;  Paulo  César  Stringheta;  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; Paulo
Geraldo  Berger;  Gláucio  Inácio  da  Silveira;  Tarcísio  Gomide Filho;  Antônio  Wilson de
Oliveira Malta; Efraim Lázaro Reis; Flávio André Pereira Bastos; Mariana Rodrigues dos
Santos e seu suplente, Moisés Silveira Lobão, este com direito a voz; e Janice Pereira de
Araújo Carvalho. O conselheiro Sebastião Carlos da Fonseca justificou a ausência. Item 1-
APRECIAÇÃO DA PAUTA - o presidente apresentou a pauta da reunião com a inclusão,
extrapauta, dos Processos nºs 01-08631 – Gino Ceotto Filho – Promoção Vertical; 01-03508
– Eraldo Rodrigues de Lima – Promoção Vertical; e 01-06770 – Departamento de Economia
Rural  –  Proposta  de  mudança  na  denominação  do  Programa  de  Pós-Graduação  em
Economia Rural, que foi aprovada por unanimidade. Item 2- APRECIAÇÃO DA ATA No

374/2001 -  aprovada,  por  unanimidade.  Item  3-  INFORMES  DA  REITORIA  –
inicialmente, o presidente justificou a mudança da data da reunião, de ontem para hoje, em
função da postergação  da  reunião da ASPUV, de segunda para terça-feira,  quando  será
discutido o indicativo de saída da greve. Informou que esteve em Brasília, nos dois últimos
dias,  acompanhando  as  negociações  com vista  ao  término da  greve.  O  MEC ficou  de
encaminhar à Câmara dos Deputados o Projeto de Lei (PL) resultante do acordo com o
ANDES-SN, até quinta-feira passada, no entanto,  em função de dificuldades surgidas no
cálculo dos valores dos reajustes, o encaminhamento final do projeto passou para terça-feira.
Neste meio tempo, nova dificuldade surgiu devido à inclusão de reajuste também para os
professores civis das Escolas Militares, gerando reação negativa por parte do movimento
grevista.  Com isso,  na terça-feira,  pela manhã, houve mudança na data  das assembléias
locais, de terça para quarta-feira, na expectativa de resolver as diferenças detectadas no
texto da minuta do PL e o que ficou acordado entre a SESu e o ANDES. Acrescentou o
presidente que ontem foi um dia de intensas negociações em Brasília, em torno do texto do
PL. Por volta do meio dia, foi feita ratificação do acordo entre governo, parlamentares e
professores, fechando o texto  do PL nos termos esperados pelo ANDES-SN. Na manhã
desta quarta-feira, segundo informou a ANDIFES, em reunião em Brasília, às 10h30min,
será feito o acordo final, com a intermediação do Deputado Nelson Marchezan, que tem sido
muito leal ao acordo fechado com o movimento. O presidente comentou que a inclusão, na
pauta de hoje, de discussão sobre o calendário escolar para continuidade das aulas deveu-se
à perspectiva de encerramento da greve na terça-feira, quando seria realizada a reunião dos
professores. Com o adiamento da reunião dos professores de terça para quarta-feira, este
item foi mantido  com a  finalidade de  proporcionar  maior  reflexão  e  discussão  sobre  a
questão,  não devendo haver deliberação sobre o item, uma vez que a greve ainda não se
encerrou.  O  presidente  informou  que  na  segunda-feira  trabalhou  no  CNPq  e  na  terça
trabalhou junto à ANDIFES, para ajudar a viabilizar o acordo. O presidente destacou, ainda,
o importante trabalho que vem sendo feito pela ANDIFES, pelo conjunto dos reitores, nas
intermediações  entre  o  ANDES  e  o  governo,  que  tinham  posições  muito  diferentes,
dificultando  as  negociações  para  o  fim da  greve. Item  4-  SOLICITAÇÕES   PARA
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CURSAR DISCIPLINAS COMO ESTUDANTE ESPECIAL NA PUC/RJ - 4.1- Regina
Maria  Zuccolo  Barragat  de  Andrade  –  DLA (01-07843)  –  aprovada,  com um voto
contrário,  a  solicitação  da  referida  docente  para  cursar,  como  estudante  especial,  as
disciplinas LET 2211 – Linguagem e Interação  e  LET 2375 – Introdução  à  Lingüística
Aplicada, às sextas-feiras, durante o segundo semestre de 2001, na PUC/RJ, sem prejuízo de
suas atividades no Departamento de Letras e Artes. Após a análise desse processo chegou ao
plenário a  conselheira Célia Maria  de  Freitas  Alvim, suplente  da  conselheira Maria das
Graças Salgado.  4.2- Cristina da Rosa de Bustamante – DLA (01-07844) –  aprovada,
com um voto contrário, a solicitação da docente supracitada para cursar, como estudante
especial, a disciplina LET 2263 – Teorias Contemporâneas da Literatura, às quintas-feiras,
durante  o  segundo  semestre  de  2001,  na PUC/RJ,  sem prejuízo  de  suas  atividades  no
Departamento de Letras e Artes. Item 5- PROMOÇÃO VERTICAL -  5.1- José Antônio
Saraiva Grossi – DFT (00-12549) – homologado, por unanimidade, o pedido de  promoção
vertical do referido docente, da classe de Professor Assistente III  para Adjunto I, a partir de
30.10.2000. Após a análise desse processo, passou-se à análise dos processos, extrapauta, a
seguir  relacionados.  1º)  01-08631  –  Gino  Ceotto  Filho  –  Promoção  Vertical  -
homologado,  por  unanimidade, o  pedido de  promoção vertical do  referido docente,  da
classe de Professor Assistente IV  para Adjunto I, a partir de 18.9.2001.   2º)  01-03508 –
Eraldo  Rodrigues  de  Lima  –  Promoção  Vertical  -  homologado,  por  unanimidade,  o
pedido de  promoção vertical do docente supracitado, da classe de Professor Assistente I
para Adjunto I, a partir de 4.10.2001.  Item 6- PARA CONHECIMENTO - 6.1- Relatório
Sucinto  das  Atividades  Relativas  à  Propriedade  Intelectual  –  o  plenário  tomou
conhecimento  do  Relatório  e,  na  oportunidade,  vários  conselheiros  se  manifestaram,
destacando a importância da Comissão de Propriedade Intelectual  e o trabalho que está
sendo conduzido por ela. Item 7- ANÁLISE DO CALENDÁRIO ESCOLAR –  antes de
iniciar a discussão desse item, o presidente reafirmou que seriam analisados alguns aspectos
do calendário, mas que não seria deliberado enquanto não terminar o movimento grevista.
Após  ampla  discussão  do  assunto,  foi  aprovada,  por  unanimidade,  por  proposição  do
conselheiro Frederico José Vieira Passos, a desvinculação do calendário da graduação do da
pós-graduação. Para prestar esclarecimentos sobre o calendário da graduação, foi convidado
o professor Ismael Eleotério Pires, assessor especial da Pró-Reitoria de Ensino, que vem
construindo algumas alternativas de calendário, que serão oferecidas como subsídios para
discussão. Os demais aspectos discutidos não foram submetidos à deliberação e a discussão
desse item foi suspensa, para ser retomada após o encerramento do movimento grevista,
quando será deliberado sobre o calendário escolar. Durante a análise desse item, retiraram-se
do plenário os conselheiros Luciano Baião Vieira e Célia Maria de Freitas Alvim. Item 8-
VESTIBULAR 2002 – durante a discussão desse item, o conselheiro Tarcísio Gomide Filho
manifestou sua preocupação com a segurança do vestibular, caso não fossem adiadas as
datas  de  sua realização,  por  ouvir comentários  que  os  estudantes  do  segundo grau  das
escolas federais, poderiam, de alguma forma, tumultuar o processo.  Após discussão inicial,
com  autorização do plenário, foi convidado o professor José Elias Rigueira, coordenador da
COPEVE para prestar esclarecimentos sobre o andamento dos preparativos para o vestibular
e, também, mostrar quais seriam as implicações positivas e negativas de adiar ou não as
datas do vestibular. Feitos os esclarecimentos, e após ampla discussão, não se alterou as
datas  do  vestibular,  previamente  estabelecidas  no  Calendário  Escolar  e  no  Manual  do
Candidato.  Esgotados  os  assuntos  da  pauta,  o  plenário passou à  análise dos  processos,
extrapauta,  a seguir relacionados.  1º) 01-06770 – Departamento de Economia Rural –
Proposta de mudança na denominação do Programa de Pós-Graduação em Economia
Rural – aprovada, por unanimidade, a proposta de mudança de denominação do Programa
de Pós-Graduação  em Economia Rural para Programa de Pós-Graduação  em Economia
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Aplicada. 2º)  01-10060 – Ana Paula de Queiroz Mello – Inscrição fora do prazo no
Programa de  Mestrado  em Ciência  da  Nutrição  –  ratificada,  por  unanimidade,  por
proposição do conselheiro José Benício Paes Chaves, a decisão da Pró-Reitoria de Pesquisa
e Pós-Graduação, constante nas páginas 8 e 9 do processo, indeferindo a solicitação de Ana
Paula de Queiroz Mello de inscrição, fora do prazo, no programa de Mestrado em Ciência
da Nutrição. O plenário homologou, portanto, o ato “ad referendum” dado pelo professor
Evaldo Ferreira Vilela, reitor, constante na página 9 do processo.  Às doze horas, a reunião
foi suspensa. Segunda sessão - iniciada às quatorze horas e quarenta minutos do dia sete de
dezembro do ano dois mil e um, 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  citados  na  primeira  sessão,  à  exceção  dos  conselheiros
Luciano Baião Vieira, Dejair Message, Gláucio Inácio da Silveira, Tarcísio Gomide Filho,
Antônio Wilson de Oliveira Malta, Célia Maria de Freitas Alves e Janice Pereira de Freitas
Alvim.  Compareceram,  ainda,  os  conselheiros  Sebastião  Carlos  da  Fonseca  e  Renata
Fernandes Nogueira, suplente do conselheiro Flávio André Pereira Bastos, esta com direito a
voz. As conselheiras Maria das Graças Salgado e Célia Maria de Freitas Alvim  justificaram a
ausência.  Iniciada a  sessão,  o  presidente  informou sobre  o  resultado  do  provão,  com a
avaliação de doze cursos da UFV, e sobre o Projeto de Lei nº 5.805, objeto do acordo de
encerramento da greve dos docentes. Em seguida, passou-se à discussão sobre o reinício das
aulas. Após ampla discussão, foi aprovado o que segue: 1) Reinício das aulas na CEDAF –
aprovado, por unanimidade, por proposição da conselheira Aristéa Alves Azevedo, o reinício
das aulas na CEDAF no dia 10/12/2001.  2) Reinício das aulas no COLUNI - aprovado,
por unanimidade, o reinício das aulas no COLUNI no dia 11/12/2001.  3) Processo nº 01-
10495 – Diretoria de Registro Escolar – Proposta de calendário escolar modificado
para os cursos de pós-graduação, para o segundo período letivo de 2001  - aprovada,
por dez votos contra três, por proposição do conselheiro Frederico José Vieira Passos, a
proposta de calendário escolar para os cursos de pós-graduação, para o segundo período
letivo de 2001, elaborada pela Diretoria de Registro Escolar e Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação, com alterações de algumas datas das atividades previstas para os meses de
março e abril de 2002. O reinício das aulas foi marcado para o dia 10.12.2001 e o término
para o dia 22.3.2002. Essa decisão ficou consubstanciada na Resolução 4/2001. 4) Processo
nº  01-10458  –  Diretoria  de  Registro  Escolar  –  Proposta  de  calendário  escolar
modificado para os cursos de graduação,  para o segundo período letivo de 2001 –
aprovada, por unanimidade, a proposta de calendário escolar para os cursos de graduação,
para o segundo período letivo de 2001, com base na alternativa 5, constante na página 20 do
processo, apresentada pela Diretoria de Registro Escolar e Pró-Reitoria de Ensino, incluindo
os dias letivos que ocorreram em agosto deste ano. O reinício das aulas foi marcado para o
dia 7/1/2002 e o término para o dia 26/4/2002. As datas das atividades do período letivo,
apresentadas às páginas 2 a 6 deste,  serão ajustadas pela Diretoria de Registro Escolar à
proposta  aprovada.  Essa decisão ficou consubstanciada na Resolução 5/2001.  Aprovado,
também, estabelecer as seguintes datas, relativas ao primeiro e segundo períodos letivos de
2002, e primeiro período letivo de 2003:  20 a 23/7/2002 – Semana do Fazendeiro; 22 e
23/7/2002 – Recesso escolar; 06/09/2002 – Término das aulas do primeiro período
letivo de  2002;  07/10/2002  –  Início do  segundo  período  letivo de  2002;  23/12/2002  a
11/01/2003 – Recesso escolar; 15/02/2003 – Término das aulas do segundo período letivo
de 2002; 17/03/2003 - Início do primeiro período letivo de 2003; 11/07/2003 – Término das
aulas do primeiro período letivo de 2003. Às dezessete horas, 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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