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Aos vinte e dois dias do mês de março do ano dois mil e seis, às oito horas e quarenta
minutos, no Salão Nobre do Edifício Arthur da Silva Bernardes da Universidade Federal de
Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais, reuniu-se, pela quadringentésima vigésima terceira vez, o
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, sob a  presidência do professor Carlos Sigueyuki
Sediyama, reitor, e secretariado pelo professor Paulo Shikazu Toma, secretário de Órgãos
Colegiados, para  discussão dos seguintes itens:  1- Normas para concurso público para
ingresso nas carreiras do magistério superior na UFV;  e 2- Proposta de alteração do
Regimento de Pós-Graduação (Processo nº 05-17011). Os conselheiros presentes foram
os que se seguem: Cláudio Furtado Soares; Luiz Aurélio Raggi; Maurílio Alves Moreira;
Geraldo Antônio de Andrade Araújo; Marco Aurélio Pedron e Silva; Ângelo Pallini Filho;
Dario Cardoso de Lima; Ricardo dos Santos Ferreira, suplente do conselheiro Álvaro José
Magalhães;  Luiz  Fernando  Reis;  Emmanoel  de  Moraes  Barreto;  Regina  Simplício
Carvalho; Maria do Rosário Salgado Gomes da Cunha e sua suplente, Maria Cristina Mota
Ramos, esta com direito a voz; Marcelo Francisco Pompelli, suplente do conselheiro Marco
Antônio  Sartori;  e  Marli  Aparecida  Franco.   A conselheira  Janice  Pereira  de  Araújo
Carvalho justificou a ausência. Iniciada a reunião, foi aprovada a inversão da pauta. Em
seguida, passou-se à apreciação do Item 2- Proposta de alteração do Regimento de Pós-
Graduação  (Processo  nº  05-17011)  –  em  destaque, a  conselheira  Regina  Simplício
Carvalho propôs que o credenciamento, de forma sumária, para o exercício de atividade de
pós-graduação,  definida  no artigo  106 do Regimento  de Pós-Graduação,  seja  estendido
também para os docentes do ensino médio com título de doutor. Em votação, foi aprovado
manter  a  redação  na  forma  apresentada,  por  oito  a  favor  e  quatro  votos  contrários.  A
proposta  de  Regimento,  com  a  revisão  e  alterações  procedidas,  foi  aprovada,  por
proposição do conselheiro Geraldo Antônio de Andrade Araújo, com um voto contrário.
Após a análise desse item, retirou-se do plenário o conselheiro Marco Aurélio Pedron e
Silva,  e  chegou  o  seu  suplente,  o  conselheiro  Ronaldo  Perez.  Item 1- Normas  para
concurso  público  para  ingresso  nas  carreiras  do  magistério  superior  na  UFV  -
aprovada  a  revisão  procedida  em  discussão  do  plenário  da  proposta  de  Normas  para
concurso  público  para  ingresso  nas  carreiras  do  magistério  na  UFV. A nova  versão
encontra-se  anexada  ao  processo,  às  páginas  26  a  42,  para  apreciação  do  Conselho
Universitário. Às onze 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.

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


	ATA Nº 423/2006 – CEPE

