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ATA Nº 396/2003 – CEPE

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano dois mil e três, às oito horas e trinta e
cinco  minutos, na Sala de Reuniões da Reitoria da Universidade Federal de Viçosa, em
Viçosa, Minas Gerais, reuniu-se, pela tricentésima nonagésima sexta vez, o Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão, sob a presidência do professor Evaldo Ferreira Vilela,
reitor,  e  secretariado  pelo  professor  Leacir  Nogueira  Bastos,  secretário  de  Órgãos
Colegiados em exercício. 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; Aloízio Soares Ferreira; Ângelo Pallini
Filho; Mauro Aparecido Martinez e seu suplente, Joaquin Hernán Patarroyo Salcedo,
este com direito a voz; Alexandre Tadeu Gomes de Carvalho; Terezinha Bezerra Albino
Oliveira,  suplente  do  conselheiro  Luiz  Fernando  Reis;  Gláucio  Inácio  da  Silveira;
Tarcísio Gomide Filho;  Hélio da Silva, suplente do conselheiro Walter Luiz Castro
Mewes; Maria do Rosário Salgado Gomes da Cunha; e Priscila Moreira Moura Hudson
Cardoso. Os conselheiros Luiz Fernando Reis, Walter Luiz Castro Mewes, Maria das
Graças Salgado, Célia  Maria de Freitas Alvim 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, a inclusão, extrapauta, dos
itens 4.7- Afastamento para doutorado – 4.7.1- Próspero Brum Paoli – COLUNI (03-
10967); 4.7.2- Esther Giacomini Silva – DPE (03-0844); 4.8- Solicitação de passagem
direta do mestrado para o doutorado – 4.8.1- Ana Cláudia Lopes Chequer Saraiva –
DPE (00-11546); 5.3- Joel Gripp Júnior – DEC (03-11072); 6- Proposições diversas –
6.1- Comissão instituída pelo Ato nº 008/2003/CEPE, de 30.10.2003 – 6.1.1- Projeto
Pedagógico do curso de Licenciatura em Educação Infantil (03-11633); 7- Recurso –
7.1- Colegiado do Departamento de Educação – 7.1.1- Decisão do CEPE referente à
criação do curso de Educação Infantil (03-10725) – 7.2- Departamento de Química –
7.2.1- Inclusão de disciplinas obrigatórias na grade curricular do curso de Bioquímica
(03-08009);  8- Colação de Grau Antecipada – 8.1- Tederson Luiz Galvan – Agronomia
(03-10877) – 8.2- Edith Ramos da Conceição Neta – Engenharia de Alimentos (03-
11484); e a inversão dos itens 7 e 6. As alterações foram aprovadas por unanimidade.
Item 2- APRECIAÇÃO DA ATA Nº 395/2003 – aprovada por unanimidade, com as
alterações sugeridas.  Item 3- INFORMES DA REITORIA – o presidente informou
sobre os conceitos obtidos pela UFV no ENC 2003, relatando aos conselheiros que, dos
quatorze  cursos  avaliados,  nove obtiveram conceito  máximo.  Durante  os  informes,
chegaram ao plenário os conselheiros Vicente de Paula Lélis e Neide Maria de Almeida
Pinto,  suplente  do  conselheiro  Alexandre  Tadeu  Gomes  de  Carvalho.  Item  4-
CAPACITAÇÃO -  4.1-  Afastamento  para  pós-doutorado  -   4.1.1-  Evandro  de
Castro  Melo  –  DEA (03-08372)  –  aprovada,  por  unanimidade,   a  solicitação  do
referido  docente  de  afastamento  para  realizar  o  pós-doutorado  em  Tecnologias
Avanzadas  Aplicadas  a  la  Ingenieria  Agroflorestal,  área  de  concentração  Pré-
Processamento  de  Produtos  Agrícolas,  na  Universidad  de  Valladolid,  Em Palencia,
Espanha,  por  seis  meses,  de  1º.3  a  30.8.2004. 4.2-  Alteração  de  data  para
afastamento – doutorado - 4.2.1- Raquel Maria Amaral Araújo – DNS (02-09277)
– aprovada, por unanimidade, a solicitação da referida docente de alteração da data de
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afastamento, do primeiro semestre de 2003 para o primeiro semestre de 2004, para a
realização do doutorado em Saúde da Mulher  e  da Criança,  na Fundação Oswaldo
Cruz/RJ,  por  trinta  e  seis  meses.  4.3-  Relatório  parcial  de  treinamento  -  4.3.1-
Geraldo Honório de Oliveira Neto – DPD (00-00145) – aprovado, por unanimidade,
o relatório  parcial  de treinamento  do referido docente. 4.3.2-  Luciana de Oliveira
Miranda Gomes – DAD (98-11157)  - aprovado, por unanimidade, o relatório parcial
de treinamento da referida docente. 4.4- Regularização de situação de docente em
treinamento – doutorado - 4.4.1- Solange Pimentel Caldeira – DAH (03-07319) –
aprovada, por unanimidade, a solicitação da referida docente de regularização de sua
situação de docente em treinamento, matriculada no programa de doutorado em Teatro,
área  de  concentração  Teoria  e  Técnicas  Teatrais,  na  Universidade  do  Rio  de
Janeiro/UNIRIO,  iniciado  em  março/2003. 4.5-  Retorno  de  treinamento  sem
titulação - 4.6.1- Antônio Augusto Bitencourt de Oliveira - DAU (98-02052) – após
ampla discussão do assunto, os conselheiros se manifestaram, elogiando a excelente
atuação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação em relação aos professores em
treinamento,  cobrando-lhes  relatórios  e  a  observância  das  normas  de  docentes  em
treinamento.  Colocada em votação,  foi  aprovada,   a solicitação do docente Antônio
Augusto Bitencourt  de Oliveira de apresentação do novo cronograma, até março de
2004,  com  a  data  prevista  de  defesa  da  tese.  4.6-  Prorrogação  de  licença  para
capacitação -  4.6.1- José Luiz Rangel Paes – DEC (98-11477) – aprovada, com dois
votos  contrários,  a  solicitação  do  referido  docente  de  prorrogação  de  licença  para
capacitação,  por  quarenta  e  cinco  dias,  a  partir  de  21.12.2003.    4.6.2-  Cristiane
Cataldi dos Santos Paes – DLA (98-11478) – aprovada, com dois votos contrários, a
solicitação da referida docente de prorrogação de licença para capacitação, por quarenta
e  cinco  dias,  a  partir  de  21.12.2003.  4.7-  Afastamento  para  doutorado  –  4.7.1-
Próspero Brum Paoli – COLUNI (03-10967) – após ampla discussão, foi indeferida,
por  sete  votos  contra  seis,  a  solicitação  do referido  docente  de afastamento  para a
realização do doutorado em Educação Física, área de concentração Educação Física e
Cultura, na Universidade Gama Filho/RJ. 4.7.2- Esther Giacomini Silva – DPE (03-
0844) – aprovada a solicitação da referida docente de afastamento para a realização do
doutorado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, área de concentração
Psicologia Escolar/Educacional,  na Universidade de São Paulo, a partir  do primeiro
semestre de 2004, por trinta  e seis meses. 4.8- Solicitação de passagem direta do
mestrado para o doutorado – 4.8.1- Ana Cláudia Lopes Chequer Saraiva – DPE
(00-11546) – aprovada  a  solicitação  da  referida  docente  de  passagem  direta  do
mestrado  para  o  doutorado  em  Educação,  com  licença  parcial,  de  23.10.2003  a
fevereiro  de  2004,  e  integral,  a  partir  de  2004.  Determinado,  ainda,  o  prazo,
improrrogável, de seu retorno à UFV em fevereiro de 2005.  Item 5- PROMOÇÃO
VERTICAL - 5.1- Élcio Cruz de Almeida – DPD (03-07425) – indeferida, por onze
votos contra três, a solicitação do docente Élcio Cruz de Almeida de promoção vertical.
5.2- Antônio Carlos Fava – CEDAF (03-00094) -  homologado, por unanimidade, o
pedido de  promoção vertical  do docente supracitado, da classe D, padrão 2, para a
classe E, padrão 1, a partir de 21.11.2003. 5.3- Joel Gripp Júnior – DEC (03-11072) –
indeferida, por onze votos contra três, a solicitação do referido docente de promoção
vertical.  5.4- Incentivo por titulação - 5.4.1- Cláudio José Magalhães – DAU (03-
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09700) – homologado, por unanimidade, o pedido de incentivo por titulação do referido
docente,  de   Professor  Auxiliar  III   (Graduação)  para   Professor  Auxiliar  III
(Especialização),  a  partir  de 28.10.2003.  Item 7- RECURSO – 7.1-  Colegiado do
Departamento de Educação – 7.1.1- Decisão do CEPE referente à criação do curso
de Educação Infantil  (03-10725) –  negado,  por unanimidade,  o pedido de recurso
interposto pelo Colegiado do Departamento de Educação. Após a análise do item 7.1.1,
o  plenário  decidiu  passar  à  análise  do  Item  8-  COLAÇÃO  DE  GRAU
ANTECIPADA – 8.1- Tederson Luiz Galvan – Agronomia (03-10877) – 8.2- Edith
Ramos da Conceição Neta – Engenharia de Alimentos (03-11484) – aprovadas, por
unanimidade, as solicitações de antecipação da colação de grau. Às doze horas e trinta
minutos, a reunião foi suspensa, ficando decidida sua continuidade no dia dezenove, às
oito horas.  Segunda sessão - iniciada às oito horas e vinte minutos do dia dezenove de
dezembro do ano de dois mil e três, na Sala de Reuniões da Reitoria da Universidade
Federal de Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais, sob a presidência pelo professor Evaldo
Ferreira Vilela, reitor, e secretariada pelo professor Leacir Nogueira Bastos, secretário
de Órgãos Colegiados em exercício. Os conselheiros presentes foram os que se seguem:
Fernando  da  Costa  Baêta;  Ismael  Eleotério  Pires;  Ângelo  Pallini  Filho;  Orlando
Pinheiro da Fonseca Rodrigues; Mauro Aparecido Martinez; Alexandre Tadeu Gomes
de  Carvalho;  Terezinha  Bezerra  Albino  Oliveira,  suplente  do  conselheiro  Luiz
Fernando Reis; Tarcísio Gomide Filho; Hélio da Silva, suplente do conselheiro Walter
Luiz Castro Mewes; Vicente de Paula Lélis; e Maria do Rosário Salgado Gomes da
Cunha.  Os conselheiros  Maria  das  Graças  Salgado e Célia  Maria  de Freitas  Alvim
justificaram  a  ausência.  Iniciada  a  sessão,  passou-se  à  análise  do  item  7.2-
Departamento de Química – 7.2.1- Inclusão de disciplinas obrigatórias na grade
curricular  do  curso  de  Bioquímica  (03-08009)  –  após  a  análise  das  solicitações
constantes no processo e a apresentação do parecer elaborado pelo pró-reitor de Ensino
e pelos diretores do CCE e CCB, foi aprovado, por unanimidade, o oferecimento das
disciplinas do Departamento de Química para o curso de Bioquímica, considerando que
o  entendimento  relatado  no  parecer  atende  às  solicitações  do  Departamento  de
Química. Item 6- PROPOSIÇÕES DIVERSAS – 6.1- Comissão instituída pelo Ato
nº  008/2003/CEPE,  de  30.10.2003  –  6.1.1-  Projeto  Pedagógico  do  curso  de
Licenciatura  em  Educação  Infantil  (03-11633)  –  aprovado,  por  unanimidade,  o
relatório  da  Comissão  instituída  pelo  Ato  nº  008/2003/CEPE,  bem  como  seu
encaminhamento ao Conselho Técnico de Graduação, para avaliação e providências
necessárias à sua implementação. Em seguida, o plenário decidiu apreciar, extrapauta,
os processos a seguir relacionados. 1º) 03-08249 – Giovana Figueiredo Rossi – DEE
– Afastamento para doutorado – Reconsideração da decisão do CEPE – acatado,
por  unanimidade,  o  pedido  de  reconsideração  interposto  pela  referida  docente,
aprovando-se  sua solicitação de afastamento para realizar o doutorado em Economia
Aplicada,  área  de  concentração  Economia  dos  Recursos  Naturais  e  Ambientais,  na
UFV,  por trinta e seis meses, condicionada ao atendimento do artigo 55 do RAPAPD,
isto é, que parte do treinamento seja realizada em outra instituição, com a apresentação
a este Conselho, antes do início do curso, do programa aprovado pelo Departamento de
Economia e pela coordenação do curso de doutorado em Economia Aplicada da UFV.
Após a análise desse processo, retirou-se do plenário o conselheiro Ismael Eleotério
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Pires,  e  chegou  o  conselheiro  Luciano  Baião  Vieira.  2º)  01-09426  –  Maria  Alba
Pereira  de  Deus  –  DPE  –  Afastamento  para  doutorado –  aprovada,  por
unanimidade,  a  solicitação  da referida docente de afastamento  para a  realização do
doutorado em Educação,  na Universidade  Federal  Fluminense,  a  partir  do primeiro
semestre  de  2004,  por  trinta  e  seis  meses,  condicionada  à  obtenção  do  aceite  da
instituição. Às dez horas e quinze 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 em exercício. 
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