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ATA Nº 433/2006 – CEPE

Aos sete dias do mês de dezembro do ano dois mil e seis, às nove  horas, no Salão Nobre do
Edifício Arthur da Silva Bernardes da Universidade  Federal de Viçosa, em Viçosa, Minas
Gerais,  reuniu-se,  pela  quadringentésima  trigésima  terceira  vez,  em  duas  sessões,  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.  Primeira sessão -  conselheiros presentes: Luiz Aurélio Raggi; Maurílio Alves
Moreira; João Marcos de Araújo, substituto do conselheiro Geraldo Antônio de Andrade
Araújo,  pró-reitor  de  Extensão  e  Cultura;  Milton  Ramón  Pires  de  Oliveira;  Orlando
Pinheiro da Fonseca Rodrigues; Dario Cardoso de Lima; Álvaro José Magalhães Neves;
Júlio  César  de  Oliveira;  Regina  Simplício  Carvalho;  Vicente  de  Paula  Lélis;  Maria  do
Rosário Salgado Gomes da Cunha; e Denilce Menezes Lopes. Os conselheiros Emmanoel
de  Moraes  Barreto  e  Janice  Pereira  de  Araújo  Carvalho  justificaram  a  ausência.  O
presidente justificou a ausência do reitor, que se encontra em viagem, tratando de assuntos
de interesse institucional. Item 1- APRECIAÇÃO DA PAUTA – o conselheiro Vicente de
Paula Lélis propôs incluir a proposta de Calendário da Pós-Graduação para o ano letivo de
2007,  para  que  os  dois  calendários  sejam  apreciados  conjuntamente.  A pauta,  com  a
inclusão proposta, foi aprovada, por unanimidade. Item 2- APRECIAÇÃO DA ATA No

432/2006  –  aprovada  por  unanimidade.  Item  3-  INFORMES  DA  REITORIA  –  o
presidente informou que a  Universidade está  sediando a edição deste ano do Concurso
Internacional de Café. Comunicou que a Administração está ultimando o processamento
dos pedidos de compras e que, pelo andamento dos trabalhos, prevê que, dentro do prazo
legal, será plenamente realizada a aplicação dos recursos orçamentários disponibilizados
para este ano. O conselheiro Luiz Aurélio Raggi informou que participou, representando o
reitor,  de  Seminário  realizado  em  Salvador,  em  que  foi  apresentada  a  proposta  da
“Universidade Nova”, que trata de mudança do sistema de ensino universitário. Por essa
proposta, o ensino de graduação seria dividido em duas etapas, a primeira, consistindo num
bacharelado interdisciplinar de formação de base, com duração de três anos, e a segunda
etapa, de formação profissional específica.  Item 4- PROPOSIÇÕES DIVERSAS - 4.1-
Pró-Reitoria de Ensino – 4.1.1- Regime Didático de Graduação - 2007 (06-14619) –
em destaque,  o conselheiro Vicente de Paula Lélis  propôs alteração do parágrafo 5º do
artigo 62, estabelecendo que o exame complementar deverá ser realizado nos primeiros 5
(cinco) dias letivos do período letivo subseqüente. Por proposição do conselheiro Orlando
Pinheiro da Fonseca Rodrigues, foi aprovada essa alteração. O Regime Didático 2007, com
as alterações propostas pelo Conselho Técnico de Graduação e pela Pró-Reitoria de Ensino,
foi  aprovado.  Essa  decisão  ficou  consubstanciada  na  Resolução  nº  7/2006.  4.1.2-
Regulamentação  de  estágio  no  exterior  (04-02254)  –  aprovada,  por  unanimidade,  a
proposta  de  resolução,  constante  nas  páginas  30  a  32  do  processo,  com as  alterações
sugeridas. Essa decisão ficou consubstanciada na Resolução nº 9/2006. Durante a análise
desse processo, chegou ao plenário o conselheiro Rolf Puschmann, suplente do conselheiro
Ângelo Pallini Filho. 4.2- Diretoria de Registro Escolar - 4.2.1- Calendário Escolar da
Graduação para o ano letivo de 2007 (06-13970) – o conselheiro Vicente de Paula Lélis
sugeriu  mudar  a  programação  dos  Simpósios  de  Iniciação  Científica,  de  Extensão
Universitária e da Pós-Graduação para a semana do dia 15 de novembro. Os conselheiros
Maurílio Alves Moreira e João Marcos de Araújo justificaram a necessidade de manter a
programação, conforme consta na proposta, para os dias 21 a 24 de novembro. Em votação,
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por dez votos contra dois, foi mantida a programação para os dias 21 a 24 de novembro.
Aprovada, por unanimidade,  a proposta de Calendário Escolar para 2007, constante nas
páginas 2 a 11 do processo. Essa decisão ficou consubstanciada na Resolução nº 8/2006 –
Anexo I.  4.2.2- Calendário Escolar da Pós-Graduação para o ano letivo de 2007 (06-
13971)   -  aprovada,  por  unanimidade,  a  proposta  de  Calendário  Escolar  para  2007,
constante nas páginas 2 a 14 do processo. Essa decisão ficou consubstanciada na Resolução
nº 8/2006 – Anexo II.  4.3- Comissão Permanente de Vestibular e Exames – COPEVE -
4.3.1-  Alteração  do  processo  seletivo  da  UFV  (06-09853)  –  o  conselheiro  Orlando
Pinheiro da Fonseca Rodrigues fez breve exposição da proposta de alteração do processo
seletivo  da  UFV. O conselheiro  Vicente  de  Paula  Lélis  propôs  alterar  o  item 1.1.3  da
proposta,  prevendo peso das provas com valor entre 3 e 1 em lugar de entre 4 e 1. O
conselheiro Dario Cardoso de Lima propôs que o tempo de duração das provas, a cada dia,
seja de quatro horas, em  lugar de cinco horas, conforme a proposta. Com essas alterações
sugeridas a proposta foi aprovada, por onze votos favoráveis e um contrário.  Durante a
análise desse processo, retirou-se do plenário a conselheira Denilce Menezes Lopes. Às
doze  horas  e  trinta  e  cinco  minutos,  a  reunião  foi  suspensa,  ficando  acordada  a  sua
continuidade no dia oito de dezembro do corrente, às oito horas e trinta minutos. Por falta
de  quorum,  no  dia  oito  de  dezembro  do  corrente,  conforme  havia  sido  acordado,  a
continuidade da reunião em sua segunda sessão foi postergada para o dia treze de dezembro
do corrente.  Segunda sessão – iniciada às nove horas do dia treze de dezembro do ano dois
e mil e seis, sob a presidência do professor Carlos Furtado Soares, vice-reitor, e secretariada
pelo  professor  Paulo  Shikazu  Toma,  secretário  de  Órgãos  Colegiados.  Os  conselheiros
presentes foram os que se seguem: Luiz Aurélio Raggi; Maurílio Alves Moreira; Geraldo
Antônio de Andrade Araújo; Milton Ramón Pires de Oliveira; Orlando Pinheiro da Fonseca
Rodrigues; Dario Cardoso de Lima; Júlio César de Oliveira; Emmanoel de Moraes Barreto;
Regina Simplício Carvalho; Vicente de Paula Lélis; e Maria do Rosário Salgado Gomes da
Cunha. Os conselheiros Ângelo Pallini  Filho e Rolf Puschmann justificaram a ausência.
Iniciada a sessão, o presidente propôs a inclusão, extrapauta,  dos Processos 06-12142 –
Roberta  Freitas  Guerra  –  Regularização  da  situação  de  docente  nomeada  pela  UFV e
cursando pós-graduação;  e   06-11246 –  Mariana  Lopes  Bretas  –  Licença  para  realizar
doutorado,  o  que  foi  aprovado,  por  unanimidade.  4.4-  Departamento  de  Engenharia
Florestal - 4.4.1- Criação do Mestrado Profissionalizante em Tecnologia de Celulose e
Papel  (06-3085)  –  aprovada,  por  unanimidade,  por  proposição  do conselheiro  Geraldo
Antônio  de  Andrade  Araújo,  a  proposta  de  criação  do  mestrado  profissionalizante  em
Tecnologia de Celulose.  Item 5- CAPACITAÇÃO - 5.1- Regularização de situação de
docente em treinamento - 5.1.1- Maristela Siolari da Silva (06-11863) – aprovada, por
unanimidade, por proposição da conselheira Maria do Rosário Salgado Gomes da Cunha, a
solicitação da docente Maristela Siolari da Silva de regularização da situação de docente
nomeada pela UFV e cursando pós-graduação, matriculada no doutorado em Arquitetura e
Urbanismo,  na  área  de  Teoria  e  História  da  Arquitetura  e  Urbanismo,  na  Escola  de
Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, iniciado em junho/2003, antes de
sua admissão na UFV, ocorrida em agosto/2006. 5.1.2- Franceline Aparecida Lopes (06-
12399) -  aprovada, por unanimidade, por proposição do conselheiro Orlando Pinheiro da
Fonseca Rodrigues, a solicitação da docente Franceline Aparecida Lopes de regularização
da  situação  de  docente  nomeada  pela  UFV e  cursando  pós-graduação,  matriculada  no
mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, na UFV, iniciado em março/2005, antes
de  sua  admissão  na  UFV, ocorrida  em  agosto/2006.    5.2-  Alteração  de  data  para
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afastamento  –  pós-doutorado  -  5.2.1-  Sebastião  Tavares  de  Rezende  (06-02596)  –
homologado, por unanimidade, por proposição do conselheiro Orlando Pinheiro da Fonseca
Rodrigues, o ato ad referendum dado pelo Cláudio Furtado Soares, vice-reitor no exercício
da  Reitoria,  constante  na  página  113 do  processo,  aprovando  a  solicitação  do  docente
Sebastião Tavares de Rezende de alteração da data de início da licença para realização do
pós-doutorado em Enzimologia Aplicada à Biotecnologia/Bioquímica, no National Center
for  Agricultural  Utilization  Research  do  United  States  Department  of  Agriculture,  em
Peoria/USA, de julho para dezembro/2006. 52.2- Valéria Monteze Guimarães (06-02595)
–  homologado,  por  unanimidade,  por  proposição  do  conselheiro  Orlando  Pinheiro  da
Fonseca Rodrigues, o ato ad referendum dado pelo Cláudio Furtado Soares, vice-reitor no
exercício  da  Reitoria,  constante  na  página  79  do  processo,  aprovando  a  solicitação  da
docente  Valéria  Monteze  Guimarães  de  alteração  da  data  de  início  da  licença  para
realização  do  pós-doutorado  em  Biologia  Molecular  e  Biotecnologia
Enzimática/Bioquímica, no National Center for Agricultural Utilization Research do United
States  Department  of  Agriculture,  em  Peoria/USA,  de  julho  para  dezembro/2006.  5.3-
Afastamento para pós-doutorado -  5.3.1- Marcus Vinícius Alvim Andrade (06-11140)
– aprovada, por unanimidade, por proposição do conselheiro Orlando Pinheiro da Fonseca
Rodrigues,  a  solicitação  do  docente  Marcus  Vinícius  Alvim  Andrade,  de  licença  para
realizar o pós-doutorado em Ciência da Computação, na área de Geometria Computacional,
no Rensselaer Polytechnic Institute,  em Troy, USA, a partir  de abril  de 2007, por doze
meses. Em seguida,  passou-se à  apreciação  dos  processos  incluídos  extrapauta:  1º)  06-
12142 – Roberta Freitas Guerra – Regularização da situação de docente nomeada pela
UFV  e  cursando  pós-graduação -  aprovada,  por  unanimidade,  por  proposição  do
conselheiro Geraldo Antônio de Andrade Araújo, a solicitação da docente Roberta Freitas
Guerra  de  regularização  da  situação  de  docente  nomeada  pela  UFV  e  cursando  pós-
graduação,  matriculada  no  mestrado  em  Direito,  na  área  de  Direito  do  Trabalho,  na
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, iniciado em fevereiro/2005, antes de sua
admissão na UFV, ocorrida em agosto/2006.  2º)  06-11246 – Mariana Lopes Bretas –
Licença  para  realizar  doutorado  -  aprovada,  por  unanimidade,  por  proposição  do
conselheiro  Vicente  de  Paula  Lélis,  a  solicitação  da  docente  Mariana  Lopes  Bretas  de
licença para a realização do doutorado em Estética e Teoria da Arte, na área de Artes, na
Universidade Complutense de Madrid, Espanha, a partir do primeiro semestre de 2007, por
trinta  e  seis  meses.  Item 6-  PLANO DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTES -   6.1-
Departamento de Fitopatologia (96-04271) – aprovado, por unanimidade, por proposição
do  conselheiro  Orlando  Pinheiro  da  Fonseca  Rodrigues,  o  plano  de  capacitação  dos
docentes do Departamento de Fitopatologia. Item 7- PROMOÇÃO VERTICAL - 7.1-
Tarcísio  Gomide  Filho  (06-14675)  –  aprovado,  por  unanimidade,  por  proposição  do
conselheiro Dario Cardoso de Lima, encaminhar o processo à Procuradoria Jurídica, para
parecer  quanto  à  legalidade  da  solicitação  do  docente  Tarcísio  Gomide  Filho.  Após  o
parecer da PRJ, o processo deverá ser submetido à tramitação regular, conforme prescrito
no RAPAPD. 7.2- Carlos Alberto de Oliveira (06-10704) - 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 63 do processo, aprovando o pedido de promoção vertical do
docente Carlos Alberto da Silva, do nível IV, classe E (DR), para o nível U, classe Especial
(DR),  a  partir  de  1º.2.2006. 7.3-  Rodolfo  Chaves  (06-11334)  -  homologado,  por
unanimidade, por proposição da conselheira Maria do Rosário Salgado Gomes da Cunha, o
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ato ad referendum dado pelo professor Cláudio Furtado Soares, vice-reitor no exercício da
Reitoria, constante na página 158 do processo, aprovando o pedido de promoção vertical do
docente  Rodolfo Chaves, do nível IV, classe E (DR), para o nível U, classe Especial (DR),
a partir de 23.6.2006.  7.4- Maria da Conceição Santana Lelis (06-11338) - 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  140  do  processo,  aprovando  o  pedido  de
promoção vertical da docente  Maria da Conceição Santana Lelis, do nível IV, classe E
(MS), para o nível U, classe Especial (DR), a partir de 1º.2.2006. 7.5- Luciano Esteves
Peluzio (06-11339) - 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 151 do processo,
aprovando o pedido de promoção vertical do docente  Luciano Esteves Peluzio, do nível IV,
classe E (DR), para o nível U, classe Especial (DR), a partir de 19.8.2006.  7.6- Maria
Luiza Leão (06-12884) -  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 130 do
processo, aprovando o pedido de promoção vertical da docente  Maria Luiza Leão, do nível
IV, classe E (MS), para o nível U, classe Especial (MS), a partir de 1º.2.2006.   7.7- Marco
Aurélio de Almeida Castro (06-11481) -  homologado, por unanimidade, por proposição
da conselheira Maria do Rosário Salgado Gomes da Cunha, o ato ad referendum dado pelo
professor Carlos Sigueyuki Sediyama, reitor, constante na página 9 do processo, aprovando
o pedido de promoção vertical do docente  Marco Aurélio de Almeida Castro, do nível I,
classe Professor Assistente (MS), para o nível I, da classe de Professor Adjunto (DR), a
partir  de  15.9.2006.   7.8-  José  Geraldo  Vidal  Vieira  (06-11655)  -  homologado,  por
unanimidade, por proposição da conselheira Maria do Rosário Salgado Gomes da Cunha, o
ato  ad referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki  Sediyama, reitor, constante na
página 15 do processo, aprovando o pedido de promoção vertical do docente  José Geraldo
Vidal  Vieira,  do nível  I,  classe Professor  Assistente  (MS),  para  o nível  I,  da classe de
Professor Adjunto (DR), a partir de 16.10.2006.  7.9- Wânia Maria Guimarães Lacerda
(06-10917)  -  homologado,  por  unanimidade,  por  proposição  da  conselheira  Maria  do
Rosário  Salgado  Gomes  da  Cunha,  o  ato  ad  referendum dado  pelo  professor  Carlos
Sigueyuki Sediyama, reitor, constante na página 14 do processo, aprovando o pedido de
promoção  vertical  da  docente   Wânia  Maria  Guimarães  Lacerda,  do  nível  I,  classe
Professor Assistente (MS), para o nível I, da classe de Professor Adjunto (DR), a partir de
9.8.2006. 7.10- Jildete Karla dos Santos (06-09476) - homologado, por unanimidade, por
proposição  da  conselheira  Maria  do  Rosário  Salgado  Gomes  da  Cunha,  o  ato  ad
referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki Sediyama, reitor, constante na página 10
do processo, aprovando o pedido de promoção vertical da docente  Jildete Karla dos Santos,
do nível I, classe E (MS), para o nível I, da classe E (DR), a partir de 11.8.2006.  7.11-
Regina Esteves Lustoza (06-12366) -  homologado, por unanimidade, por proposição da
conselheira Maria do Rosário Salgado Gomes da Cunha, o ato  ad referendum dado pelo
professor  Carlos  Sigueyuki  Sediyama,  reitor,  constante  na  página  16  do  processo,
aprovando o pedido de promoção vertical da docente  Regina Esteves Lustoza, do nível II,
classe Professor Assistente MS), para o nível I, da classe Professor Adjunto (DR), a partir
de  24.8.2006.   7.12-  Raquel  dos  Santos  Sousa  Lima  (06-12071)  -  homologado,  por
unanimidade, por proposição da conselheira Maria do Rosário Salgado Gomes da Cunha, o
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ato  ad referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki  Sediyama, reitor, constante na
página 13 do processo, aprovando o pedido de promoção vertical da docente  Raquel dos
Santos Sousa Lima, do nível IV, classe D (GR), para o nível I, da classe E (MS), a partir de
4.9.2006. 7.13- Fábio Feliciano Cardoso (06-07528) - homologado, por unanimidade, por
proposição  da  conselheira  Maria  do  Rosário  Salgado  Gomes  da  Cunha,  o  ato  ad
referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki Sediyama, reitor, constante na página 120
do  processo,  aprovando  o  pedido  de  promoção  vertical  do  docente   Fábio  Feliciano
Cardoso,  do  nível  IV, classe   D (ESP),  para  o nível  I,  da  classe  E (ESP),  a  partir  de
5.7.2006.  7.14-  Evanize  Kelli  Siviero  (06-11147)  -  homologado,  por  unanimidade,  da
conselheira Maria do Rosário Salgado Gomes da Cunha, o ato  ad referendum dado pelo
professor  Carlos  Sigueyuki  Sediyama,  reitor,  constante  na  página  13  do  processo,
aprovando o pedido de promoção vertical  da docente Evanize Kelli  Siviero,  do nível I,
classe Professor Auxiliar (GR), para o nível I, da classe Professor Assistente (MS), a partir
de  14.9.2006. 7.15-  Sônia  Machado  Rocha  Ribeiro  (06-13302)  -  homologado,  por
unanimidade, por proposição da conselheira Maria do Rosário Salgado Gomes da Cunha, o
ato  ad referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki  Sediyama, reitor, constante na
página  12  do  processo,  aprovando  o  pedido  de  promoção  vertical  da  docente  Sônia
Machado Rocha Ribeiro, do nível IV, classe Professor Assistente (MS), para o nível I, da
classe Professor Adjunto (DR), a partir de 23.10.2006.  7.16- Elias Cláudio José Arroyo
(06-11501)  -  homologado,  por  unanimidade,  por  proposição  da  conselheira  Maria  do
Rosário  Salgado  Gomes  da  Cunha,  o  ato  ad  referendum dado  pelo  professor  Carlos
Sigueyuki Sediyama, reitor, constante na página 10 do processo, aprovando o pedido de
promoção  vertical  do  docente  Elias  Cláudio  José  Arroyo,  do  nível  I,  classe  Professor
Assistente (MS), para o nível I, da classe Professor Adjunto (DR), a partir de 20.9.2006.
7.17- Geraldo Browne Ribeiro Filho (06-11627) -   homologado, por unanimidade, por
proposição  da  conselheira  Maria  do  Rosário  Salgado  Gomes  da  Cunha,  o  ato  ad
referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki Sediyama, reitor, constante na página 14
do processo, aprovando o pedido de promoção vertical do docente Geraldo Browne Ribeiro
Filho, do nível IV, classe Professor Assistente (MS), para o nível I, da classe Professor
Adjunto (DR), a partir de 15.9.2006. 7.18- Ângelo Pallini Filho (06-12103) – 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  42  do  processo,  aprovando  o  pedido  de
promoção vertical do docente Ângelo Pallini Filho, do nível IV, classe Professor Adjunto
(DR), para o nível I, da classe Professor Associado (DR), a partir de 28.9.2006.  Item 8-
SOLICITAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO GRAU -  8.1-  Aline  Tavares
Ferreira – Engenharia de Alimentos (06-13940) -  homologado, por unanimidade, o ato
ad referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki Sediyama, reitor, constante na página
6 do processo, autorizando a colação antecipada de Aline Tavares Ferreira, do curso de
Engenharia  de  Alimentos. 8.2-  Rafael  Geraldo  Ferraz  –  Bioquímica  (06-13629)  –
homologado, por unanimidade, o ato ad referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki
Sediyama, reitor, constante na página 10 do processo, autorizando a colação antecipada de
Rafael Geraldo Ferraz, do curso de Bioquímica.  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.
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