
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA                                                                                                                     CEPE426.06-1

ATA Nº 426/2006 – CEPE

Aos sete dias do mês de junho do ano dois mil e seis, às quatorze  horas e vinte minutos, no
Salão Nobre do Edifício Arthur da Silva Bernardes da Universidade  Federal de Viçosa, em
Viçosa, Minas Gerais, reuniu-se, pela quadringentésima vigésima sexta 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.
Os conselheiros presentes foram os que se seguem: Luiz Aurélio Raggi; Tocio Sediyama,
substituto do conselheiro Maurílio Alves Moreira, pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação;
Geraldo Antônio de Andrade Araújo; Ângelo Pallini Filho e seu suplente, Rolf Puschmann,
este com direito a voz; Milton Ramón Pires de Oliveira, suplente do conselheiro Antônio
José Natali;  Álvaro José Magalhães Neves; Luiz Fernando Reis;  Emmanoel de Moraes
Barreto;  Regina  Simplício  Carvalho;  Adenilson  Abranches  Monteiro,  suplente  da
conselheira Maria Luiza Leão; Vicente de Paula Lélis; Maria do Rosário Salgado Gomes da
Cunha;  e  Augusto  Duarte  de  Castro,  suplente  do  conselheiro  Daniel  Nakabayashi.   Os
conselheiros  Orlando  Pinheiro  da  Fonseca  Rodrigues,  Dario  Cardoso  de  Lima,  Carlos
Cardoso Machado e Janice Pereira de Araújo Carvalho justificaram a ausência.  Item 1-
APRECIAÇÃO DA PAUTA – o presidente apresentou a pauta da reunião  e propôs a
inclusão, extrapauta, dos Processos 05-16044 – Luciano Baião Vieira – Solicita licença para
realizar pós-doutorado; e 06-02423 – Larissa Oliveira Milagres Neves – Solicita revisão da
prova  de  recuperação  de  Matemática,   o  que  foi  aprovado,  por  unanimidade.  Item 2-
APRECIAÇÃO DAS ATAS Nºs 424/2006 e 425/2006  – aprovadas,  por proposição da
conselheira  Maria  do  Rosário  Salgado  Gomes  da  Cunha,  por  unanimidade.  Item  3-
INFORMES  DA  REITORIA – inicialmente,  o presidente teceu comentários  sobre a
solenidade  de  formatura,  ocorrida  em maio,  destacando  a  presença  dos  estudantes  que
haviam  recebido  o  grau  antecipadamente,  com  a  autorização  deste  Conselho,  para
atenderem,  em  tempo,  às  exigências  de  apresentação  de  documentos  acadêmicos  para
iniciarem seus programas de pós-graduação ou assumirem seus empregos. Manifestou sua
satisfação pelas sensíveis melhorias na organização, tanto da solenidade de colação de grau,
como no churrasco de confraternização e no baile de formatura. De outro lado, lamentou a
repetição dos abusos dos trotes nos novos alunos, à revelia de todo o esforço institucional
para  evitar  essa  prática.  Informou  sobre  a  realização  de  uma  reunião  do  Conselho
Universitário  na  sede  da  Central  de  Ensino  e  Desenvolvimento  Agrário  de  Florestal  –
CEDAF, em 22 de  maio.  Na ocasião,  o  CONSU aprovou a  transformação  da área,  de
propriedade da Universidade, em campus universitário, com a denominação “Universidade
Federal  de  Viçosa,  Campus  de  Florestal”.  Também  determinou  que  fossem  tomadas
providências  efetivas  para  a  expansão  da  Universidade  nesse  campus.  Item  4-
CAPACITAÇÃO -  4.1- Afastamento para pós-doutorado - 4.1.1- Gulab Newandram
Jham – DEQ (06-00571)  -   aprovada, por unanimidade, por proposição do conselheiro
Geraldo Antônio de Andrade Araújo, a solicitação do docente Gulab Newandram Jham de
licença  para  a  realização  do  pós-doutorado  em  Produtos  Naturais,  no  United  States
Department of Agriculture/USDA, em Peoria/IL/USA, a partir de agosto de 2006, por doze
meses.  4.1.2-  Lourdes  Helena  Silva  de  Paiva  –  DPE  (06-02741)   -  aprovada,  por
unanimidade,  por  proposição  do  conselheiro  Geraldo  Antônio  de  Andrade  Araújo,  a
solicitação da docente Lourdes Helena Silva de Paiva de licença para a realização do pós-
doutorado em Psicologia e Ciências da Educação/Educação, na Universidade de Lisboa, em
Portugal, a partir do segundo semestre de 2006, por doze meses.     4.1.3- Renata Maria
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Strozi Alves Meira – DBV (06-04239) -  aprovada, por unanimidade, por proposição do
conselheiro Geraldo Antônio de Andrade Araújo, a solicitação da docente Renata Maria
Strozi Alves Meira de licença para a realização do pós-doutorado em Anatomia Vegetal, na
Faculdade  de  Ciências  da  Universidade  de  Lisboa,  em  Portugal,  a  partir  do  segundo
semestre de 2006, por doze meses. 4.1.4- Luciano Baião Vieira (05-16044) – homologado,
por unanimidade, por proposição do conselheiro Luiz Aurélio Raggi, o ato ad referendum
dado pelo professor Carlos Sigueyuki Sediyama, reitor, constante na página 56 do processo,
aprovando a solicitação do docente Luciano Baião Vieira de licença para realizar o pós-
doutorado  m Engenharia  Agrícola,  na  área  de  Máquinas  e  Implementos  Agrícolas,  na
Universidade de Kentucky, em Lexington, USA, a partir de abril de 2006, por doze meses.
4.2- Afastamento para doutorado - 4.2.1- Geraldo Honório de Oliveira Neto – DPD
(06-02540) - aprovada, por unanimidade, por proposição da conselheira Maria do Rosário
Salgado Gomes da Cunha, a solicitação do docente Geraldo Honório de Oliveira Neto de
licença para a realizar o doutorado em Direito, área de concentração Direito Internacional
Privado, na Universidade de Valência, em Valência/Espanha, a partir do segundo semestre
de 2006, por trinta e seis meses.  4.3- Afastamento para doutorado sanduíche -  4.3.1-
Fabiana Rodrigues Barletta – DPD (06-08003) - homologado, por unanimidade, o ato ad
referendum dado  pelo  professor  Cláudio  Furtado  Soares,  vice-reitor  no  exercício  da
Reitoria, constante na página 103 do processo, aprovando a solicitação da docente Fabiana
Rodrigues Barletta de licença para realizar doutorado sanduíche na Universidade de Lisboa,
em Portugal, por quatro meses, a partir de maio de 2006. 4.4- Suspensão de licença para
capacitação - 4.4.1- Túlio Márcio de Salles Tibúrcio – DAU (01-04152) – aprovada, por
unanimidade, por proposição da conselheira Maria do Rosário Salgado Gomes da Cunha, a
solicitação do docente Túlio Márcio de Salles Tibúrcio referente à suspensão da licença
adicional  para capacitação que lhe foi concedida,  por três meses, a partir  de 5.12.2005,
sendo autorizado seu retorno a Viçosa e que os trabalhos finais do programa de doutorado,
que  está  sendo  realizado  na  Universidade  de  Reading,  Inglaterra,  sejam  conduzidos
conforme proposto pelo solicitante.  4.5- Retomada de treinamento – doutorado - 4.5.1-
Cristina da Rosa de Bustamante – DLA (01-09424)  - homologado, por unanimidade, o
ato ad referendum dado pelo professor Cláudio Furtado Soares, vice-reitor no exercício da
Reitoria, constante na página 168 do processo, autorizando a retomada do treinamento da
docente Cristina da Rosa de Bustamante,  a partir  de 1º.5.2006.  4.6-  Autorização para
cursar disciplina, como estudante especial, na UFV -   4.6.1- Odemir Vieira Baêta –
DLA (06-02744) – homologado, por unanimidade, por proposição da conselheira Maria do
Rosário  Salgado Gomes  da  Cunha,  o  ato   ad referendum dado pelo  professor  Cláudio
Furtado Soares, vice-reitor no exercício da Reitoria, constante na página 17 do processo,
autorizando o docente Odemir  Vieira Baêt a cursar disciplina como estudante especial, no
primeiro  semestre  de  2006,  na  UFV, sem prejuízo  de  suas  atividades  acadêmicas. 4.7-
Autorização para realizar doutorado -  4.7.1- Guilherme Nacif de Faria - DPD (06-
00433)  –  aprovada,  com nove votos  favoráveis  e  quatro  contrários,  por  proposição  da
conselheira  Maria  do  Rosário  Salgado  Gomes  da  Cunha,  a  solicitação  do  docente
Guilherme Nacif  de Faria de autorização para realizar  o doutorado em Direito,  área de
concentração Direito Privado, na PUC/MG, a partir de fevereiro de 2006, por trinta  seis
meses,  em  regime  de  licença  parcial,  ou  seja,  sem  prejuízo  de  suas  atividades  no
Departamento.  4.7.2- André Luiz Lopes de Faria - DAH (06-08279) –  aprovada, por
unanimidade,  a  solicitação  do docente  André  Luiz  Lopes  de  Faria  de  autorização  para
realizar o doutorado em Solos e Nutrição de Planas, na área de Manejo e Conservação dos
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Solos,  na UFV, a  partir  do primeiro  semestre  de 2006,  por  vinte  e  quatro  meses,  sem
prejuízo de suas atividades no Departamento, e com liberação total de suas atividades em
2007. Item 5- SOLICITAÇÕES DIVERSAS - 5.1- Autorização para cursar disciplina
como estudante especial  na UFV - 5.1.1- Isnard Domingos Ferraz – COLUNI (06-
04318) – homologado, por unanimidade, o ato  ad referendum dado pelo professor Carlos
Sigueyuki  Sediyama,  reitor,  constante  na  página  9  do  processo, autorizando  o  docente
Isnard  Domingos  Ferraz  a  cursar  a  disciplina  FIS  660  –  Mecânica  Quântica,  como
estudante especial, na UFV, no primeiro semestre de 2006, sem prejuízo de suas atividades
acadêmicas.  Item 6-  PROMOÇÃO VERTICAL -   6.1-  Luiz  Antônio  Abrantes  (06-
03439) -  homologado, por unanimidade, o ato  ad referendum dado pelo professor Carlos
Sigueyuki Sediyama, reitor, constante na página 12 do processo, aprovando o pedido de
promoção  vertical  do  docente  Luiz  Antônio  Abrantes,  de  Professor  Assistente  III  para
Professor  Adjunto  I,  a  partir  de  28.3.2006.  6.2-  Karina Romualdo Conegundes (06-
04933) – homologado, por unanimidade, o ato  ad referendum dado pelo professor Carlos
Sigueyuki Sediyama, reitor, constante na página 11 do processo, aprovando o pedido de
promoção vertical da docente Karina Romualdo Conegundes, de Professor Auxiliar I para
Professor  Assistente  I,  a  partir  de  26.4.2006. Item  7-  SOLICITAÇÃO  DE
ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU -  7.1- Paulo Alceu dos Santos Oliveira
(06-04467)  -  homologado,  por  unanimidade,  o  ato  ad  referendum dado  pelo  professor
Carlos  Sigueyuki  Sediyama,  reitor,  constante  na  página  7  do  processo,  autorizando  a
colação de grau antecipada de Paulo Alceu dos Santos Oliveira, do curso de Engenharia
Ambiental.  7.2-  Sílvia  Helena  de  Souza  Ferrari  (06-04031)  -  homologado,  por
unanimidade, o ato ad referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki Sediyama, reitor,
constante  na página 8 do processo,  autorizando a colação de grau antecipada  de Sílvia
Helena  de  Souza  Ferrari,  do  curso  de  Engenharia  Florestal. 7.3-  Roberta  Aparecida
Ladeira  (06-04522)  -  homologado,  por  unanimidade,  o  ato  ad  referendum dado  pelo
professor  Carlos  Sigueyuki  Sediyama,  reitor,  constante  na  página  6  do  processo,
autorizando  a  colação  de  grau  antecipada  de  Roberta  Aparecia  Ladeira,  do  curso  de
Educação  Física  (Licenciatura).    7.4-  Rodrigo  Alves  da  Silveira  (06-04323)   -
homologado, por unanimidade, o ato ad referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki
Sediyama,  reitor,  constante  na  página  9  do  processo,  autorizando  a  colação  de  grau
antecipada de Rodrigo Alves da Silveira, do curso de Agronomia.   7.5- Luciano Souza
Rodrigues (06-03988)  -  homologado, por unanimidade, o ato  ad referendum dado pelo
professor  Carlos  Sigueyuki  Sediyama,  reitor,  constante  na  página  8  do  processo,
autorizando  a  colação  de  grau  antecipada  de  Luciano  Souza  Rodrigues,  do  curso  de
Engenharia Civil.   7.6- Cláudia Aparecida Soares Moreira (06-05561) –  homologado,
por unanimidade,  o ato  ad referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki Sediyama,
reitor, constante na página 10 do processo, autorizando a colação de grau antecipada de
Cláudia  Aparecida  Soares  Moreira,  do curso de Pedagogia.  Item 8-  PROPOSIÇÕES
DIVERSAS - 8.1- Comissão de Alocação de Vagas de Docentes - 8.1.1- Distribuição
das  autorizações  de  concurso  público  para  provimento  de  cargos  de  Professor  de
Ensino Médio (06-05058) – homologado, por unanimidade, por proposição do conselheiro
Vicente  de  Paula  Lélis,  o  ato  ad  referendum dado  pelo  professor  Carlos  Sigueyuki
Sediyama,  reitor,  constante  na  página  6  do  processo,  aprovando  a  distribuição  de
autorizações de provimento de cargo proposta na página 1. 8.2- Comissão Permanente do
Pessoal Docente – CPPD - 8.2.1- Proposta de resolução em atendimento ao inciso III
do Art. 2º do Projeto de Lei  6.368/2005 (06-06010) –  aprovado, por unanimidade, o
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retorno do processo à CPPD, para sua compatibilização com a Portaria do MEC, no que diz
respeito  a  professor  associado.  Posteriormente,  deverá  ser  procedida  a  reformulação do
RAPAPD.  Também  foi  aprovado  encaminhar,  pela  Reitoria,  sugestão  ao  Ministério  da
Educação  de  alteração  do  parágrafo  primeiro  do  artigo  7º  da  minuta  de  Portaria  para
Enquadramento como Professor Associado, substituindo créditos por número de horas-aula,
no tocante à avaliação das atividades didáticas. Após a análise desse item, retiraram-se do
plenário o conselheiro Álvaro José Magalhães  Neves e  Augusto Duarte  de Castro.  8.3-
Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Florestal – CEDAF - 8.3.1- Plano de
Capacitação  de  Docentes  e  Técnicos  da  CEDAF  (02-08329)  –  aprovado,  por
unanimidade, por proposição do conselheiro Luiz Aurélio Raggi, o plano de capacitação de
docentes e técnicos da CEDAF, constante nas páginas 36 a 38 do processo.   Aprovado,
também,  que  seja  observado  o  nível  de  qualidade  dos  programas  de  pós-graduação
escolhidos,segundo os  parâmetros  definidos  pela  Instituição,  com base  na  avaliação  da
CAPES. Item 9- RECURSO – Larissa Oliveira Milagres Neves – Decisão do Colegiado
do  Colégio  de  Aplicação-COLUNI  (06-02423) –  o  plenário  decidiu,  com  oito  votos
favoráveis e três contrários, ratificar a decisão da Câmara de Ensino Médio de manutenção
da  reprovação  da  aluna  Larissa  Oliveira  Milagres  Neves,  do  Colégio  de  Aplicação-
COLUNI.  Item 10- CURSO DE EXTENSÃO EM LÍNGUA INGLESA NA UFV (02-
11935) – aprovada a sua apreciação na próxima reunião. Às dezesseis horas e cinqüenta e
cinco 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.

4

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160


	ATA Nº 426/2006 – CEPE

