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ATA Nº 392/2003 – CEPE

Aos doze dias do mês de agosto do ano dois mil e três, 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 nonagésima segunda vez, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, sob a presidência do 
professor Evaldo Ferreira Vilela, reitor,  e  secretariado 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;  Luciano  Baião  Vieira;  Aloízio  Soares  Ferreira;  Víctor  Hugo 
Alvarez Venegas;  Mauro Aparecido Martinez;  Alexandre Tadeu Gomes de Carvalho; Tarcísio Gomide 
Filho;  Walter  Luiz  Castro  Mewes;  Maria  do  Rosário  Salgado Gomes  da  Cunha e  seu  suplente,  José  
Reinaldo de Freitas,  este com direito a voz;  Priscila Moreira Moura Hudson Cardoso e seu suplente,  
William Prado Ferreira, este com direito a voz; e Maria das Graças Salgado. Os conselheiros Gláucio  
Inácio da Silveira, Vicente de Paula Lélis e Janice Pereira de Araújo Carvalho justificaram a ausência.  
Item 1-  APRECIAÇÃO DA PAUTA -  o  presidente  apresentou  a  pauta  da reunião  e  submeteu,  para 
aprovação extrapauta, a inclusão dos itens 7.5.3- Marcelo José Vilela – DBA (02-04017) 9.2- Autorização 
para cursar disciplinas,  como estudante especial,  na UFV – 9.2.1- Mariana Lopes Bretas - DAH (03-
05398) – 9.2.2- Maria Tereza Sad Campos Lopes (03-00830) e 9.2.3- Solange Pimentel Caldeira – DAH 
(03-05979). A inclusão dos itens  foi aprovada por unanimidade.  Item 2- APRECIAÇÃO DA ATA Nº 
391/2003 – aprovada por unanimidade. Item 3- INFORMES DA REITORIA – o presidente informou ao 
plenário sobre a reunião ocorrida com o presidente da República, com a presença da diretora da ANDIFES 
e os reitores  das universidades federais. Comentou que foi uma reunião muito significativa, já que por  
duas horas eles puderam dialogar francamente com o presidente Lula, e que, dentre os assuntos tratados,  
se destaca a solicitação dos reitores para a adoção de medidas que isentem as universidades federais da 
abrangência de decretos ainda em vigor, que “engessam” administrativamente e constituem obstáculos ao 
seu pleno funcionamento, e a proposta de contribuírem para as políticas de inclusão social, através da 
ampliação substancial  das vagas oferecidas  pelas  universidades,  desde que concomitantemente  sejam 
contempladas ações visando à regulamentação da autonomia universitária e ao adequado suporte estrutural 
para essa expansão. Informou, ainda, sobre o andamento da greve dos servidores técnico-administrativos, 
enfatizando que é compreensão dos reitores que o movimento está prestes a ser definido, considerando o 
andamento dos entendimentos e das votações que estão ocorrendo no Congresso Nacional. Durante os 
informes,  chegou  ao  plenário  o  conselheiro  Orlando  Pinheiro  da  Fonseca  Rodrigues.  Item  4- 
CONVÊNIOS – CONTRATOS – ACORDOS - homologadas, por unanimidade, as assinaturas de todos os 
documentos constantes na pauta.  São eles:  CONVÊNIOS – 1-Termo Aditivo No 09, de 31.1.2003, ao 
Convênio UFV/TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS/FUNDAÇÃO ARTHUR 
BERNARDES - FUNARBE, de 1º.3.1999 (Alterar as cláusulas quarta e sétima do convênio original, que 
tem  como  objeto  o  estágio  supervisionado  para  estudantes,  permanecendo  inalteradas  as  demais 
disposições ); 2-Termo Aditivo No 10, de 28.2.2003, ao Convênio UFV/TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO  DE  MINAS  GERAIS/FUNDAÇÃO  ARTHUR  BERNARDES  -  FUNARBE,  de  1º.3.1999 
(Alterar a cláusula oitava do convênio original ); 3-Convênio UFV/INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL 
– NÚCLEO REGIONAL DE MINAS GERAIS, de 17.3.2003 (Transferência de recursos não financeiros 
da UFV para o IEL, constituído de bens materiais e, ou, serviços (homem/hora e hora/máquina), visando à 
execução do projeto denominado “Fortalecimento da Matriz Laboratorial de Minas Gerais”); 4-Convênio 
UFV/COOPERATIVA  AGROPECUÁRIA  DO  ALTO  PARANAÍBA  -  COOPADAP,  de  13.6.2003 
(Desenvolvimento  de  cultivares  de  soja  mais  apropriadas  à  agroindústria,  envolvendo  atividades  de 
desenvolvimento tecnológico, de avaliação de ensaios e produção). CONTRATOS – 1-Termo Aditivo No 

01, de 12.6.2003, ao Contrato UFV/ÍTALO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA./FUNDAÇÃO 
ARTHUR BERNARDES – FUNARBE, de 13.6.2001 (Prorrogar o prazo de vigência do contrato original,  
bem  como  definir  os  novos  valores);  2-Termo  Aditivo  No 01,  de  13.6.2003,  ao  Contrato 
UFV/FUNDAÇÃO  CPqD  –  CENTRO  DE  PESQUISA  E  DESENVOLVIMENTO  EM 
TELECOMUNICAÇÕES/FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES – FUNARBE, de 21.8.2002 (Alterar as 
cláusulas nova e décima do contrato original). TERMOS DE COMPROMISSO – 1-Termo Aditivo No 01, 
de  29.4.2003,  ao  Termo  de  Outorga  e  Aceitação  de  Auxílio  UFV/  FUNDAÇÃO  DE  AMPARO  À 
PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FAPEMIG/DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 
FLORESTAL/FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES – FUNARBE, de 27.12.2002 (Remanejamento de 

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA                                                                                                                     CEPE392.01

recursos  no  valor  de  R$103.000,00  (cento  e  três  mil  reais)  da  rubrica  MATERIAL PERMANENTE 
NACIONAL,  sendo R$ 85.833,33 (oitenta e  cinco mil,  oitocentos  e  trinta  e  três  reais  e  trinta  e  três 
centavos)  para  a  rubrica  MATERIAL PERMANENTE IMPORTADO e R$ 17.166,67  (dezessete  mil,  
cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) para a rubrica DESPESAS ACESSÓRIAS DE  
IMPORTAÇÃO);  2-Termo  de  Adesão  UFV/HUDSON  TEIXEIRA,  de  13.6.2003  (Prestar  serviço 
voluntário,  não  remunerado e  sem vínculo  empregatício,  no  Departamento  de  Fitopatologia  da  UFV, 
vigorando  até  outubro  de  2006);  3-Termo  de  Adesão  UFV/RAPHAEL  BRAGANÇA  ALVES 
FERNANDES, de 16.5.2003 (Prestar serviço voluntário, não remunerado e sem vínculo empregatício, 
pelo prazo de quatro anos, no Departamento de Solos da UFV); 4-Termo de Adesão UFV/MARIA JOSÉ 
HATEM  DE  SOUZA,  de  18.6.2003  (Prestar  serviço  voluntário,  não  remunerado  e  sem  vínculo 
empregatício, pelo período de um ano, no Departamento de Engenharia Agrícola da UFV); 5-Termo de 
Adesão  UFV/FLÁVIA MARIA DA SILVA CARMO,  de  18.6.2003  (Prestar  serviço  voluntário,  não 
remunerado e  sem vínculo empregatício,  pelo  período de quatro  anos,  no  Departamento  de  Biologia 
Vegetal da UFV); 6-Termo de Adesão UFV/ALESSANDRO SPALENZA MACIEL, de 23.6.2003 (Prestar 
serviço voluntário, não remunerado e sem vínculo empregatício, no Departamento de Veterinária UFV, 
vigorando até outubro de 2003); 7-Termo de Adesão UFV/WILSON DENÍCULI, de 23.6.2003 (Prestar 
serviço voluntário, não remunerado e sem vínculo empregatício, no Departamento de Engenharia Agrícola 
da  UFV,  vigorando  até  junho  de  2007);  8-Termo  de  Adesão  UFV/CAROLINA CRUZ MURTA DE 
CASTRO, de  23.6.2003 (Prestar  serviço  voluntário,  não  remunerado e  sem vínculo  empregatício,  no 
Departamento de Veterinária da UFV, vigorando até agosto de 2003); 9-Termo de Adesão UFV/CARLOS 
HENRYQUE DE SOUZA E SILVA, de 24.6.2003 (Prestar serviço voluntário,  não remunerado e sem 
vínculo empregatício, pelo período de 6/2003 a 8/2003, no Departamento de Veterinária da UFV).  4.1- 
Contrato entre a UFV/FUNARBE e o Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata (03-04178) – 
aprovada, por unanimidade, a proposta de contrato entre a UFV/FUNARBE e o Centro de Tecnologias 
Alternativas da Zona da Mata.  4.2- Convênio entre a UFV e o Município de Bom Despacho-MG (03-
01354) –  aprovada,  por  unanimidade,  a  proposta  de  convênio  entre  a  UFV e  o  Município  de  Bom 
Despacho-MG.  Item 5- INDICAÇÃO DE NOMES A SEREM AGRACIADOS COM AS MEDALHAS - 
5.1- Peter Henry Rolfs do Mérito em Ensino (03-02445) – homologado, por unanimidade, o nome do 
professor  Benedito Rocha Vital  para ser  agraciado  com a Medalha  Peter  Henry Rolfs  do Mérito  em 
Ensino, em 2003. Na oportunidade, foi deliberado que todos os departamentos teriam a obrigação de se 
manifestarem por ocasião da solicitação da Pró-Reitoria de Ensino, para sugestões de docentes a serem 
agraciados. 5.2- Peter Henry Rolfs do Mérito em Pesquisa (03-06912) - homologado, por unanimidade, o 
nome do professor José Lívio Gomide para ser agraciado com a Medalha Peter Henry Rolfs do Mérito em 
Pesquisa,  em  2003. 5.3-  Peter  Henry  Rolfs  do  Mérito  em  Extensão  (03-06813)  –  homologado,  por 
unanimidade, o nome do professor Antônio Luiz de Lima para ser agraciado com a Medalha Peter Henry 
Rolfs do Mérito em Extensão, em 2003. Item 6- PROMOÇÃO VERTICAL - 6.1- Pedro de Novais Lima 
Júnior – DAU (03-04469) -  homologado, por unanimidade, o pedido de  promoção vertical do docente 
supracitado,  da  classe  de  Professor  Assistente  I  para  Adjunto  I,  a  partir  de  23.5.2003.  6.2-  Fátima 
Aparecida Ferreira de Castro – DNS (03-04839) - homologado, por unanimidade, o pedido de promoção 
vertical da referida docente, da classe de Professor Auxiliar  IV para Assistente I, a partir de 3.6.2003.  6.3- 
Átima Clemente Alves Zuanon – COLUNI (03-05387) -  homologado,  por unanimidade,  o  pedido de 
promoção vertical  da docente supracitada,  da classe C, padrão 2 para classe D, padrão 1,  a  partir  de 
16.6.2003. 6.4- Ronaldo Perez – DTA (03-02298) – aprovada, por  unanimidade, a sua retirada de pauta, 
para melhor instrução, ouvindo a Procuradoria Jurídica sobre a pertinência do documento apresentado à  
página  10  do  processo. 6.5-  Ângela  Maria  Campos  Santana  –  DNS (03-04687)  –  homologado,  por 
unanimidade, o pedido de promoção vertical da referida docente, da classe de Professor Assistente I para  
Adjunto I, a partir de 30.5.2003. Item 7- CAPACITAÇÃO - 7.1- Afastamento para pós-doutorado - 7.1.1- 
Marcelo José Braga – DER (03-03198) – aprovada, por unanimidade, a solicitação do referido docente de 
afastamento para realizar o pós-doutorado em Economia Agrária e dos Recursos Naturais,  na área de 
Economia de Organizações Cooperativas, no Departamento de Economia Agrícola e de Recursos Naturais 
da Universidade da Califórnia, em Davis, USA, a partir de setembro de 2003, por doze meses.  7.1.2- 
Liovando Marciano da Costa – DPS (03-06359) -  aprovada, por unanimidade, a solicitação do referido 
docente  de  afastamento  para  realizar  o  pós-doutorado  em  Geoquímica/Solos,  na  Universidade  da 
Geórgia/USA, a partir de 1º.10.2003, por doze meses.  7.2- Afastamento para mestrado - 7.2.1- Antônio 
Carlos  Vieira  –  DPF  (03-04577)  -  aprovada,  por  unanimidade,  a  solicitação  do  referido  docente  de 
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autorização  para  realizar  o  mestrado  em  Engenharia  Agrícola,  área  de  concentração  Energia  na 
Agricultura, na UFV, a partir do segundo semestre de 2003, por vinte e quatro meses, sem afastamento de  
suas atividades no Departamento de Física. 7.3- Alteração de data e de instituição – afastamento para 
doutorado - 7.3.1- Jorge Alberto dos Santos – DAD (01-09481) – aprovada, por unanimidade, a solicitação 
do docente supracitado de alteração da data de afastamento, de outubro de 2002 para outubro de 2003, e  
da  instituição,  da  Universidade  de  Indiana/USA para  a  Universidade  de  Lancaster,  Inglaterra,  para  a 
realização do doutorado em Metodologia de Ensino de Administração/Métodos e Técnicas de Ensino, por 
trinta e seis meses. 7.4- Alteração de data e de instituição - afastamento para pós-doutorado - 7.4.1- Telma 
Regina da Costa Guimarães Barbosa – DAD (01-11133) -  aprovada, por unanimidade, a solicitação da 
referida docente  de alteração da data de afastamento, de julho de 2002 para setembro de 2003, e da  
instituição, da University of Durham para a University of Teesside, Inglaterra, para a realização do pós-
doutorado em Estratégias de Internacionalização de Pequenas Empresas, por doze meses.  7.5- Alteração 
de data – afastamento para pós-doutorado - 7.5.1- Jaime Wilson Vargas de Mello – DPS (03-00374) - 
aprovada, por unanimidade, a solicitação do docente supracitado de alteração da data de afastamento, de  
maio de 2003 para o segundo semestre de 2003,  para a  realização  do pós-doutorado em Ciência do 
Solo/Química do Solo, na University of Illinois at Urbana-Champaign, em Urbana/USA, por doze meses. 
7.5.2- Delly Oliveira Filho – DEA (02-05035) – homologado, por unanimidade, o ato ad referendum dado 
pelo professor Fernando da Costa Baêta, vice-reitor no exercício da Reitoria, constante na página 101 do 
processo, aprovando a solicitação do docente Delly Oliveira Filho de alteração da data de afastamento, de 
agosto de 2002 para agosto de 2003, para a realização o pós-doutorado em Geração Distribuída de Energia 
Elétrica, na Iowa State University, em Ames, USA, por doze meses. 7.5.3- Marcelo José Vilela – DBA 
(02-04017) -  aprovada, por unanimidade, a solicitação do docente supracitado de alteração da data de 
afastamento, de setembro de 2002 para outubro de 2003, para a realização do pós-doutorado em Patologia  
Geral/Oncologia,  na Universidade Médica de Virgínia/EUA, por doze meses.  7.6- Relatório parcial – 
doutorado - 7.6.1- José Augusto Martins Pessoa – DAU (99-05229) – aprovado, com um voto contrário, o 
relatório parcial de treinamento do referido docente, ficando estabelecido que a defesa de tese ocorra até 
maio de 2004. 7.6.2- Marilda Aparecida Ionta Gomide – COLUNI (98-11826) – aprovado, com três votos 
contrários, o relatório parcial de treinamento da docente supracitada, estabelecendo o cumprimento do 
novo cronograma, constante na página 127 do processo, onde consta o compromisso de entrega da tese 
para a orientadora em setembro/2003. Após a análise desse processo, retirou-se do plenário  a conselheira  
Priscila Moreira Moura Hudson Cardoso. 7.7- Prorrogação de licença para conclusão do mestrado - 7.7.1- 
Allain Wilham Silva de Oliveira – COLUNI (01-09979) –  aprovada, por unanimidade, a solicitação do 
referido docente de prorrogação de licença, por quatro meses, a partir de 10.9.2003, para a conclusão do 
mestrado em Geografia, que realiza na UFMG. 7.8- Prorrogação de licença para conclusão de doutorado - 
7.8.1- Cristiane Cataldi dos Santos Paes – DLA (98-11478) – aprovada, por unanimidade, a solicitação da 
referida docente de licença capacitação, por quarenta e cinco dias, a partir de 6.11.2003, para a conclusão 
do  doutorado  em  Ciência  Cognitiva  e  Linguagem/Lingüística  na  Universidade  Pompeu  Fabra,  em 
Barcelona, Espanha.  7.8.2- José Luiz Rangel Paes – DEC (98-11477) -   aprovada, por unanimidade, a 
solicitação do docente supracitado de licença capacitação, por quarenta e cinco dias, a partir de 6.11.2003, 
para a conclusão do doutorado em Engenharia Civil/Estruturas na Universidade Politécnica de Cataluña, 
em Barcelona,  Espanha.  7.9-  Novo cronograma para  término de doutorado -   7.9.1-  Anôr  Fiorini  de 
Carvalho – DPS (94-13901) – aprovado, por unanimidade, o novo cronograma apresentado pelo referido 
docente, com previsão da defesa de tese para março/2004. 7.9.2- Edilton de Souza Barcellos – DEQ (96-
08708)  -  aprovado,  por  unanimidade,  o  novo cronograma apresentado  pelo docente  supracitado,  com 
previsão da defesa de tese para novembro/2003. 7.9.3- Mônica de Abreu Azevedo – DEC (97-10085) - 
aprovado,  por  unanimidade,  o  novo  cronograma  apresentado  pela  referida  docente,  com previsão  da 
entrega da tese para defesa em dezembro/2003.  7.10- Retorno de treinamento sem titulação -  7.10.1- 
Valéria  Mattos  da  Rosa  –  DMA (98-05019)  –  aprovado,  por  unanimidade,  que  seja  exigida  uma 
manifestação formal, conforme solicitado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, pela docente 
Valéria Mattos da Rosa, no prazo de quinze dias, e, não havendo atendimento a essa solicitação, instituir 
Comissão  de  Sindicância. 7.10.2-  Rita  Luzia  Occhiuze  dos  Santos  Zandoval  –  DED  (96-08651)  - 
aprovado, por unanimidade, que seja exigida uma manifestação formal, conforme solicitado pela Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, pela docente Rita Luzia Occhiuze dos Santos Zandoval, no prazo 
de quinze dias, e, não havendo atendimento a essa solicitação, instituir Comissão de Sindicância.  7.10.3- 
Ana Lídia Coutinho Galvão – DED (99-01260) –  aprovado,  por unanimidade,  conceder um prazo de 
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noventa dias para que a docente Ana Lídia Coutinho Galvão formalize uma definição de seu treinamento. 
7.10.4- Geraldo Edmundo Silva Júnior – DEE (98-11903) – aprovado, por unanimidade, que seja dado o 
prazo até 19.10.2003 para que haja manifestação do orientador do docente Geraldo Edmundo Silva Júnior,  
para definir as providências cabíveis. Item 8- PROPOSIÇÕES DIVERSAS - 8.1- Pró-Reitoria de Ensino - 
8.1.1- Alteração do   Regime Didático 2003 da Graduação da UFV – Resolução nº 15/2002 (03-06662) - 
homologado, por unanimidade, o ato  ad referendum dado pelo professor Evaldo Ferreria Vilela, reitor, 
constante na página 11 do processo,  aprovando as alterações nos artigos 35, 47, 52 e 58 do Regime  
Didático 2003 da Graduação da UFV – Resolução nº 15/2002. Essas alterações ficaram consubstanciadas 
na Resolução 4/2003.  8.1.2- Alteração da Resolução nº 17/91 – Regulamento das Atividades de Monitoria 
da   UFV (03-03616)  –  aprovada,  por  unanimidade,  a  proposta  de  alteração  da  Resolução  nº  17/91, 
constante nas páginas 47 a 56 do processo. Essa decisão ficou consubstanciada na Resolução 5/2003. 
8.1.3- Mudança de denominação de curso de graduação -  8.1.3.1- Tecnologia de Laticínios para Ciência e  
Tecnologia de Laticínios (03-06997) – aprovada, por unanimidade, a alteração da denominação do curso 
de Tecnologia de Laticínios para Ciência e Tecnologia de Laticínios. 8.2- Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação - 8.2.1- Criação do Programa de Mestrado em Ciência da Computação (03-02161) – aprovada, 
por unanimidade, a proposta de criação do Programa de Mestrado em Ciência da Computação. 8.3- Centro 
de Ciências Exatas e Tecnológicas - 8.3.1- Criação do Departamento de Engenharia Elétrica e de Produção 
(01-08940)  –  o  plenário  tomou  conhecimento  das  informações  prestadas  pelo  diretor  do  Centro  de 
Ciências Exatas e Tecnológicas e manifestou-se favoravelmente à criação do Departamento de Engenharia 
Elétrica  e  de  Produção.  Após  a  análise  desse  processo,  retirou-se do  plenário  o  conselheiro  Orlando  
Pinheiro da Fonseca Rodrigues. Item 9- SOLICITAÇÕES DIVERSAS -  9.1- Licença sem vencimento - 
9.1.1-  Juliana  Giovannini  de  Rezende  Gomide  –  COLUNI  (03-06047)  -  com  base  no  parecer  da 
Procuradoria  Jurídica,  constante na  página 15 do processo,  foi  negada,  por  nove votos  contra  três,  a 
solicitação  da  docente  Juliana  Giovannini  de  Rezende Gomide de  licença  sem vencimento.  Antes  da 
votação da solicitação, retirou-se do plenário o conselheiro Tarcísio Gomide Filho, por ser matéria de seu 
interesse  pessoal.  Após  a  análise  desse  processo,  retirou-se  do  plenário  o conselheiro  Aloízio  Soares 
Ferreira.  9.2-  Autorização para cursar  disciplinas,  como estudante especial,  na UFV – 9.2.1-  Mariana 
Lopes  Bretas  -  DAH (03-05398)  –   homologado,  por  unanimidade,  o  ato  ad  referendum dado  pelo 
professor  Fernando  da  Costa  Baêta,  vice-reitor  no  exercício  da  Reitoria,  constante  na  página  8  do 
processo, autorizando a referida docente a cursar a disciplina EDU 660 – Metodologia do Ensino Superior, 
como estudante especial,  no segundo semestre de 2003, na UFV, sem prejuízo de suas atividades no 
Departamento. 9.2.2- Maria Tereza Sad Campos Lopes (03-00830) – homologado, por unanimidade, o ato 
ad  referendum dado  pelo  professor  Fernando  da  Costa  Baêta,  vice-reitor  no  exercício  da  Reitoria, 
constante na página 39 do processo, autorizando a docente supracitada a cursar as disciplinas VET 600 – 
Técnicas  Histológicas  e  VET 645  –  Técnicas  de  Imunodiagnóstico  em  Medicina  Veterinária,  como 
estudante  especial,  no  segundo  semestre  de  2003,  na  UFV,  sem  prejuízo  de  suas  atividades  no 
Departamento.  9.2.3- Solange Pimentel Caldeira – DAH (03-05979) – aprovada, com um voto contrário, 
a  solicitação  da  referida  docente  de  autorização  para  cursar  a  disciplina  ERU  618  –  O  Estudo  do 
Imaginário  na  Antropologia,  como  estudante  especial,  no  segundo  semestre  de  2003,  na  UFV,  sem 
prejuízo  de  suas  atividades  no  Departamento.  Item  10-  PEDIDO  DE  RECONSIDERAÇÃO  – 
PROMOÇÃO VERTICAL - 10.1- Maria das Graças Soares Floresta – DPE (01-01524) –  negado, por 
unanimidade,  o  pedido  de  reconsideração  interposto  pela  docente  Maria  das  Graças  Soares  Floresta. 
Deliberado, ainda, a formalização de uma Comissão de Sindicância, para apurar fatos denunciados. Às 
treze horas e quarenta 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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