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ATA Nº 383/2002 – CEPE

Aos cinco dias  do mês  de  agosto do  ano dois  mil  e  dois,  às  quatorze  horas  e  quinze
minutos, na Sala de Reuniões da Reitoria da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa,
Minas Gerais, reuniu-se, pela tricentésima octogésima terceira vez, o Conselho de Ensino,
Pesquisa  e  Extensão,  sob  a  presidência  do  professor  Evaldo  Ferreira  Vilela,  reitor,   e
secretariada pelo professor Luiz Carlos dos Santos, secretário de Órgãos Colegiados. Os
conselheiros presentes foram os que se seguem: Fernando da Costa Baêta; Ismael Eleotério
Pires; Aristéa Alves Azevedo, substituta do conselheiro Og Francisco Fonseca de Souza,
pró-reitor  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação;  Luiz  Eduardo  Ferreira  Fontes,  substituto  do
conselheiro  Paulo  César  Stringheta,  pró-reitor  de  Extensão  e  Cultura;  Aloízio  Soares
Ferreira;  Ricardo  Frederico  Euclydes;  Víctor  Hugo Alvarez  Venegas;  Mauro  Aparecido
Martinez e seu suplente, Dejair Message, este com direito a voz; Paulo Geraldo Berger;
Pedro Alves Paiva; Tarcísio Gomide Filho; Vicente de Paula Lélis; Luiz Eduardo Rodrigues
de Almeida  Souza e  sua suplente,  Renata Fernandes  Nogueira,  esta  com direito  a  voz;
Luciano Rezende Moreira; e Janice Pereira de Araújo Carvalho. Os conselheiros Sebastião
Carlos da Fonseca, Maria das Graças Salgado e Célia Maria de Freitas Alvim justificaram a
ausência.   Item 1- APRECIAÇÃO DA PAUTA -   o presidente apresentou a pauta da
reunião e submeteu, para aprovação, extrapauta, a inclusão dos itens 5.1.4- Programa de
Cooperação com a Universidad Castilla – La Mancha (UCLM) (02-07400); 7.3- Ademir
Ricart Alves – 7.3.1- Alteração do regime de trabalho de 40 horas/DE para 20 horas (02-
02609); e 8- Promoção Vertical – 8.1- Neide Maria de Almeida Pinto – DED (02-04515) -
8.2- Rita Márcia Andrade Vaz de Mello – DPE (02-03992). A inclusão desses itens foi
aprovada por unanimidade.  Item 2- APRECIAÇÃO DA ATA No 382/2002– aprovada, por
unanimidade,  com as modificações  sugeridas.  Item 3- INFORMES DA REITORIA –
inicialmente, o presidente comentou sobre o projeto de instalação de câmaras de vídeo em
vários pontos do campus, para ampliar as condições de segurança e proteção material na
UFV. Informou sobre as dificuldades existentes para o término, em condições satisfatórias,
do ano letivo,  devido às medidas orçamentárias  implementadas pela área econômica do
governo.  Comunicou  que  uma  série  de  medidas  está  sendo  tomada  pelo  conjunto  de
reitores, dentre as quais destacam-se o encontro, em Brasília, com o ministro da Educação e
a reunião agendada para se realizar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde os
reitores, além de prestigiarem o reitor recém-empossado, irão posicionar-se coletivamente
ante  a  situação  caótica  que  se  vislumbra  para  as  universidades  públicas  federais,  em
decorrência  de  cortes  orçamentários  e,  ao  mesmo  tempo,  da  ocorrência  de  aumentos
expressivos das tarifas públicas.  Item 4- CAPACITAÇÃO - 4.1- Alteração da data de
afastamento  –  doutorado  -   4.1.1-  Luiz  Antônio  Abrantes  –  DAD  (01-10102)  –
aprovada,  por  unanimidade,  a  solicitação  do  referido  docente  de  alteração  da  data  de
afastamento,  do  primeiro  semestre  de  2003  para  o  segundo  semestre  de  2002,  para  o
programa de doutorado em Administração/Dinâmica e Gestão de Cadeias Produtivas, na
Universidade  Federal  de  Lavras.  Item  5-  PROPOSIÇÕES  DIVERSAS  -   5.1-  Pró-
Reitoria de Ensino - 5.1.1- Designação de comissão para indicação de docente a ser
agraciado com a   Medalha de Ouro Peter H. Rolfs do Mérito em Ensino, tendo em
vista  os  nomes  sugeridos  no Processo  nº  02-06952 -   aprovada,  por  unanimidade,  a
relação  de  nomes,  constante  na  página  5  do  processo,  para  a  comissão  de  seleção  do
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docente a ser agraciado com a Medalha de Ouro Peter H. Rolfs do Mérito em Ensino de
2002. 5.1.2-  Delegação às Câmaras de Ensino de algumas atribuições  do Conselho
Técnico  de Graduação - CTG  (02-06529) – aprovada, por unanimidade, a proposta de
resolução,  constante  na  página  22  do processo.  Essa  decisão  ficou  consubstanciada  na
Resolução 11/2002.  5.1.3- Alteração das normas de concessão da Medalha Presidente
Bernardes  (02-06579)  –  homologada,  por  unanimidade,  a  proposta  de  modificação  do
Regimento  da Medalha  Arthur  Bernardes,  consubstanciada  nos seguintes  aspectos:  1) a
medalha será cunhada nas modalidades ouro e prata; 2) somente fará jus a essa distinção
honorífica o estudante que apresentar coeficiente de rendimento acadêmico acumulado de,
no mínimo,  91. Além disso, deverá ter  cursado em média,  no mínimo,  15 créditos,  por
período letivo; 3) receberá a medalha de ouro o estudante que tiver o maior rendimento
acadêmico acumulado entre os seus pares. A medalha de prata será concedida aos demais,
excluídos aqueles que ganharem a medalha de ouro; e 4) preenchidos os requisitos acima
descritos  não haverá  limite  no  número de  alunos  que  poderão  receber  esses  destaques
honoríficos. Sugerida, ainda, que a redação da resolução pertinente seguisse o modelo da
minuta  exarada  à  página  4  do  processo.  5.1.4-  Programa  de  Cooperação  com  a
Universidad Castilla – La Mancha (UCLM) (02-07400) – aprovada, por unanimidade, a
proposta do programa de cooperação entre a UFV e  a Universidad Castilla – La Mancha
(UCLM).  5.2-  Departamento  de  Arquitetura  e  Urbanismo  -  5.2.1-  Criação  do
Mestrado Profissionalizante em Planejamento Municipal (00- 10221) –  aprovada, por
oito votos contra cinco, a proposta de criação do Programa de Mestrado Profissionalizante
em  Planejamento  Municipal. Item  6-  INDICAÇÃO  DE  NOMES  A  SEREM
AGRACIADOS  COM  AS  MEDALHAS  -   6.1-  Peter  Henry  Rolfs  do  Mérito  em
Extensão  (02-07519)  –  homologado,  por  unanimidade,  o  nome  do  professor  Vicente
Wagner  Dias  Casali  para  ser  agraciado  com a  Medalha  Peter  H.  Rolfs  do  Mérito  em
Extensão  em  2002. 6.2.  Peter  Henry  Rolfs  do  Mérito  em  Pesquisa  (02-07543)  –
homologado,  por  unanimidade,  o  nome  do  professor  Nairam Félix  de  Barros  para  ser
agraciado com a Medalha Peter Henry Rolfs do Mérito em Pesquisa em 2002. Item 7-
SOLICITAÇÕES  DIVERSAS  -  7.1-  Comissão  Permanente  do  Pessoal  Docente  –
CPPD -  7.1.1- Indicação de representantes do CEPE na CPPD (02-06221) –  foram
indicados  para  representantes  do  CEPE  na  CPPD  os  professores  Robledo  de  Almeida
Torres (efetivo), Andréa Moreno (suplente), Walter Yoshizo Okano (efetivo), Mauro Nacif
Rocha (suplente), Hugo Alberto Ruiz (efetivo) e Marcos da Silva Couto (suplente). Após a
análise desse processo, retirou-se do plenário o conselheiro Ismael Eleotério Pires, e chegou
o seu substituto, Leacir Nogueira Bastos. 7.2- Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
- 7.2.1-  Adoção  de  medidas  para  minimizar  efeitos  da  discrepância  entre  os
Calendários Escolares da Graduação e da Pós-Graduação (02-06227)  -  acatada, por
unanimidade, a solicitação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação de alteração do
Calendário  Escolar  da  Pós-Graduação:  2.9.2002 -  início  das  aulas  do  segundo  período
letivo de 2002; 14.12.2002 - término das aulas do segundo período letivo de 2002. Essa
decisão ficou consubstanciada na Resolução 10/2002.  7.3- Ademir Ricart Alves – 7.3.1-
Alteração do regime de trabalho de 40 horas/DE para 20 horas (02-02609) – aprovada,
com dois votos contrários, a solicitação do docente Ademir Ricart Alves de alteração do
regime de trabalho de 40 horas/DE para 20 horas. Após a análise desse processo, retirou-se
do  plenário  o  conselheiro  Paulo  Geraldo  Berger.  Nessa  oportunidade,  os  conselheiros
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Tarcísio Gomide Filho e Ricardo Frederico Euclydes solicitaram que se registrassem seus
votos contrários à solicitação. Item 8- PROMOÇÃO VERTICAL – 8.1- Neide Maria de
Almeida  Pinto  –  DED  (02-04515)  – homologado,  por  unanimidade,  o  pedido  de
promoção  vertical  da  docente  supracitada,  da  classe  de  Professor  Assistente  III   para
Adjunto I, a partir de 25.4.2002.  8.2- Rita Márcia Andrade Vaz de Mello – DPE (02-
03992) -  homologado,  por  unanimidade,  o  pedido  de   promoção  vertical  da  referida
docente, da classe de Professor Assistente III  para Adjunto I, a partir de 26.4.2002. Após a
análise  desse processo,  retirou-se do plenário o professor Evaldo Ferreira Vilela,  reitor,
passando a presidência ao professor Fernando da Costa Baêta, vice-reitor. Item 9- PARA
CONHECIMENTO –  o plenário  tomou conhecimento  dos  documentos  constantes  dos
itens a seguir relacionados.  9.1- Normas para recrutamento de pessoal interessado em
trabalhar  no  Vestibular/UFV  -   o  coordenador  da  COPEVE,  professor  José  Elias
Rigueira, apresentou ao plenário as normas que serão adotadas no recrutamento de pessoal
a  ser  utilizado no Vestibular. Após a  apresentação,  retirou-se do plenário o conselheiro
Pedro  Alves  Paiva.  9.2-  Correspondência  do  professor  Oderli  de  Aguiar,  chefe  de
Gabinete,  aos  diretores  dos  Centros  de  Ciências  –  disponibilização  de  dados  para
subsídio ao INEP, no que concerne à Avaliação das Condições de Ensino -   alertando
para a necessidade de ações, das chefias de departamentos, relacionadas com a avaliação da
condição  de  ensino. 9.3-  Documento  ANDIFES  –  Indicadores  de  Desempenho  das
IFES. 9.4- Proposta da UFV de Programa de Qualificação Institucional (PQI) enviada
à  CAPES –  apresentados os parâmetros que nortearam o PQI. Às dezoito horas e dez
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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