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ATA Nº 429/2006 – CEPE

Aos doze dias do mês de julho do ano dois mil e seis, às oito  horas e cinqüenta e cinco
minutos, no Salão Nobre do Edifício Arthur da Silva Bernardes da Universidade  Federal de
Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais, reuniu-se, pela quadringentésima vigésima nona 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: Cláudio Furtado Soares;
Luiz Aurélio Raggi; Maurílio Alves Moreira; Geraldo Antônio de Andrade Araújo; Marco
Aurélio Pedron e Silva; Antônio José Natali; Luciene Rinaldi Colli, suplente do conselheiro
Orlando  Pinheiro  da  Fonseca  Rodrigues;  Ricardo  dos  Santos  Ferreira,  suplente  do
conselheiro  Álvaro  José  Magalhães  Neves;  Luiz  Fernando  Reis;  Emmanoel  de  Moraes
Barreto; Regina Simplício Carvalho;  Vicente de Paula Lélis;  Maria do Rosário Salgado
Gomes  da Cunha e  sua suplente,  Maria  Cristina  Mota  Ramos,  esta  com direito  a  voz;
Daniel Nakabayashi e seu suplente, Augusto Duarte de Castro, este com direito a voz; e
Cristiane  Schitini  Salgado,  suplente  da  conselheira  Marli  Aparecida  Franco.  Os
conselheiros Dario Cardoso de Lima 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 06-07762 - COPEVE - Editais dos
Processos Seletivos da UFV (Vestibular 2007, PASES I, III e III e COLUNI), e 06-0010 -
Minuta de Resolução para criação da classe de Professor Associado, o que foi aprovado,
por  unanimidade,  por  proposição  do  conselheiro  Maurílio  Alves  Moreira.  Item  2-
INFORMES  DA  REITORIA – inicialmente,  o presidente informou sobre as gestões
feitas  pelos  reitores  para  alterações  na  minuta  de  portaria  sobre  a  classe  de  Professor
Associado. Foi retirada da proposta original a definição das pontuações exigidas para a
progressão,  deixando-se  a  cargo  de  cada  instituição  defini-las.  Discutiu-se,  também,  a
possibilidade  de  progressão  para  outros  níveis  mais  avançados  da  classe,  nos  casos  de
docentes que estão há muito tempo no nível IV de Professor Adjunto, mas verificou-se que,
no momento, isso não é possível, posto que a Medida Provisória nº 295 prescreve de forma
taxativa a progressão para o nível I da nova classe. Acertou-se, dessa forma, requerer ao
Congresso  a  aprovação  de  disposições  transitórias  na  lei,  para  que  seja  facultada  a
reclassificação nos outros níveis da classe. Informou, também, que a Andifes, reunida em
Salvador, discutiu sobre o tema avaliação institucional; nova reunião foi agendada para os
dias 10, 11 e 12 de agosto, em Pernambuco, para a continuidade da discussão desse tema. O
conselheiro  Geraldo  Antônio  de  Andrade  Araújo,  pró-reitor  de  Extensão  e  Cultura,
informou  sobre  a  programação  da  Semana  do  Fazendeiro,  com  nova  configuração:
pretende-se resgatar o formato mais tradicional, com mais aulas de campo, diminuindo as
atividades festivas e abolindo as barracas de bebidas, considerando a preocupação com a
segurança  e  a  redução  do  espaço  disponível.  Em  vista  do  calendário  prejudicado  em
conseqüência da greve, este ano não foi possível disponibilizar os alojamentos. Entretanto,
a  participação  não  deverá  ser  prejudicada  de  forma  acentuada  em  relação   aos  anos
anteriores,  a julgar  pelas  inscrições já  recebidas.  O conselheiro  Cláudio Furtado Soares
comunicou  que  serão  inaugurados,  em breve,  o  Laboratório  de  Recursos  Hídricos,  do
Departamento  de  Engenharia  Agrícola,  e  o  Laboratório  de  Tecnologia  da  Madeira,  do
Departamento  de  Engenharia  Florestal.  Na   inauguração  dessa  última,  está  prevista  a
presença do presidente  da FINEP. Informou que,  na próxima semana,  deverá  ocorrer  a
Semana do Laticinista, em Juiz de Fora. Também informou que o CEFET de Rio Pomba
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forma, este mês, a primeira  turma de Técnicos Superiores em Laticínios.  O conselheiro
Vicente de Paula Lélis, diretor do Registro Escolar, comunicou os dados de pesquisa sobre
os alunos ingressantes neste ano na UFV: 43% são egressos da escola pública; no quesito
raça, 64% são brancos, 22% são pardos e 5,3% são negros. Quanto aos casos de estudantes
portadores de necessidades especiais, as incidências mais significativas são de portadores
de deficiências auditiva e visual. A conselheira Maria do Rosário Salgado Gomes da Cunha
sugeriu  seja  agendada,  para  uma  reunião  futura,  a  discussão  sobre  o  papel  do  CEPE,
destacando sua importância na vida institucional. Item 3- PROPOSIÇÕES DIVERSAS –
3.1- Pró-Reitoria de Ensino – 3.1.1- Viabilidade de Implantação dos Cursos – 3.1.1.1-
De  Engenharia  Mecânica  (06-02689)  –  aprovada,  por  doze  votos  favoráveis  e  dois
contrários, por proposição do conselheiro Geraldo Antônio de Andrade Araújo, a proposta
de criação do curso de Engenharia Mecânica, a partir do primeiro semestre de 2007, com
oferecimento  de  40  (quarenta)  vagas.   3.1.1.2-  De Engenharia  Química (06-03083) –
aprovada,  por  doze  votos  favoráveis  e  dois  contrários,  por  proposição  do  conselheiro
Geraldo  Antônio  de  Andrade  Araújo,  a  proposta  de  criação  do  curso  de  Engenharia
Química, a partir do primeiro semestre de 2007, com oferecimento de 40 (quarenta) vagas.
Após a apreciação desse processo, retirou-se do plenário a conselheira Regina Simplício
Carvalho.  1.2- Aumento do número de vagas para o curso de Química (06-02497) –
aprovada, com treze votos favoráveis e um contra, o aumento do número de vagas para o
curso de Química, de 40 (quarenta) para 60 (sessenta), a partir do primeiro semestre de
2007. 3.1.3-  Instituição  de  processo  seletivo  complementar,  com  vista  ao
preenchimento de vagas geradas durante os procedimentos de matrícula (06-05261) –
aprovado, por unanimidade, por proposição do conselheiro Vicente de Paula Lélis, instituir
procedimentos  para aferição e preenchimento de vagas geradas durante a matrícula  dos
estudantes  ingressantes  na  Universidade,  determinando-se  a  reelaboração  da  minuta  de
resolução para apreciação na próxima reunião.  Em seguida,  passou-se à apreciação dos
processos incluídos extrapauta: 1º) 06-07762 - COPEVE - Editais dos Processos Seletivos
da UFV (Vestibular 2007, PASES I, III e III e COLUNI) – aprovado, por unanimidade,
os editais dos Processos Seletivos da UFV (Vestibular 2007, PASES I, III e III e COLUNI),
constantes no processo. Aprovado, também, por unanimidade,  que as provas específicas
para  o  curso  de  Engenharia  Mecânica  sejam  Matemática  e  Física  e,  para  o  curso  de
Engenharia Química, Matemática e Química. Determinado, ainda, que a COPEVE atenda
aos casos de candidatos que não puderem fazer inscrição pela internet.  2º) 06-06010 –
Comissão Permanente do Pessoal Docente – Sugestão de resolução, em atendimento ao
inciso III do artigo 2º do Projeto de Lei nº 6.368/2005 – aprovado que o assunto seja
apreciado na próxima reunião. Às doze 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.
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