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ATA Nº 417/2005 – CEPE

Aos trinta dias do mês de agosto do ano dois mil e cinco, às dez horas e dez. minutos, no
Salão Nobre do Edifício Arthur da Silva Bernardes da Universidade Federal de Viçosa, em
Viçosa,  Minas  Gerais,  reuniu-se,  pela  quadringentésima  décima  sétima  vez,
extraordinariamente,  o  Conselho de Ensino,  Pesquisa e  Extensão,  sob a  presidência  do
professor Cláudio Furtado Soares, vice-reitor, e secretariado pelo professor Paulo Shikazu
Toma, secretário de Órgãos Colegiados, para discutir o quadro presente no Campus, em
vista da greve dos docentes e dos servidores técnico-administrativos.  Os conselheiros
presentes foram os que se seguem: Moacil Alves de Souza, substituto do conselheiro Luiz
Aurélio Raggi, pró-reitor de Ensino; Tocio Sediyama, substituto do conselheiro Maurílio
Alves Moreira, pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; João Marcos de Araújo, substituto
do conselheiro  Geraldo  Antônio  de  Andrade  Araújo,  pró-reitor  de  Extensão  e  Cultura;
Ronaldo  Perez,  suplente  do  conselheiro  Marco Aurélio  Pedron e  Silva;  Ângelo  Pallini
Filho;  Orlando  Pinheiro  da  Fonseca  Rodrigues;  Dario  Cardoso  de  Lima;  Álvaro  José
Magalhães Neves; Luiz Fernando Reis e sua suplente, Terezinha Bezerra Albino Oliveira,
esta com direito a voz; Emmanoel de Moraes Barreto; Regina Simplício Carvalho; Vicente
de Paula Lélis; Maria do Rosário Salgado Gomes da Cunha; Carolina Vanetti Ansani e seu
suplente,  Tiago de Oliveira  Senra,  este com direito  a voz; e Cristiane Schitini  Salgado,
suplente da conselheira Marli Aparecida Franco. Os conselheiros Marco Aurélio Pedron e
Silva  e  Janice  Pereira  de  Araújo  Carvalho  justificaram  a  ausência.  Inicialmente,  o
presidente justificou a ausência do reitor, que se encontra em viagem para Brasília.  Em
seguida, passou a palavra ao conselheiro Moacil Alves de Souza, substituto do conselheiro
Luiz Aurélio Raggi, pró-reitor de Ensino, que informou sobre a situação no campus, com
esvaziamento quase total. Manifestou a posição da Pró-Reitoria de Ensino pela suspensão
das  atividades  didáticas  de  graduação.  O  conselheiro  Tocio  Sediyama,  substituto  do
conselheiro Maurílio Alves Moreira,  pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, esclareceu
que  ainda  não  há  uma  posição  definida  quanto  à  pós-graduação.  De  um  lado  há  a
preocupação  com  relação  aos  prazos  determinados  para  as  bolsas  de  estudos  da  pós-
graduação, e de outro os docentes que, em respeito à greve da categoria, não querem dar
continuidade  às  atividades  dos  programas  de  pós-graduação.  Também  lembrou  da
necessidade de reprogramar o Simpósio de Iniciação Científica e a Mostra Científica da
Pós-Graduação, inicialmente programados para os dias 5 a 7 de outubro, tendo em vista que
os trabalhos de análise e seleção dos trabalhos serão prejudicados pela greve. O conselheiro
João Marcos de Araújo, substituto do conselheiro Geraldo Antônio de Andrade Araújo, pró-
reitor  de  Extensão  e  Cultura,  informou,  também,  no  caso  do  Simpósio  de  Extensão
Universitária,  que  deveria  se  realizar  em  conjunto  com  o  SIC  e  a  MCPG,  ficará
comprometida  sua  programação  de  atividades.  Após  ampla  discussão,  foi  aprovado:  1)
suspender as atividades didáticas da graduação, a partir das 14 horas, do dia 30 de agosto de
2005, até que se restabeleçam as condições que permitam a sua continuidade, com um voto
contrário;  2)  adiar  a  realização  do  Simpósio  de  Iniciação  Científica,  do  Simpósio  de
Extensão  Universitária  e  da  Mostra  Científica  da  Pós-Graduação,  conforme  nova
programação  a  ser  definida  oportunamente,  por  unanimidade.  Essas  decisões  ficaram
consubstanciadas na Resolução nº 4/2005. Às doze horas, a reunião foi encerrada.  Para
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constar, foi lavrada a presente ata, que, se achada conforme, será assinada pelo presidente e
pelo secretário de Órgãos Colegiados.
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