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ATA Nº 435/2007 – CEPE

Aos dezesseis dias do mês de abril  do ano dois mil e sete,  às quatorze horas e quinze
minutos, no Salão Nobre do Edifício Arthur da Silva Bernardes da Universidade Federal de
Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais, reuniu-se, pela quadringentésima trigésima quarta 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: Moacil Alves de Souza,
substituto do conselheiro Luiz Aurélio Raggi, pró-reitor de Ensino; Maurílio Alves Moreira;
Geraldo  Antônio  de  Andrade  Araújo;  Ângelo  Pallini  Filho;  Carlos  Cardoso  Machado,
suplente do conselheiro Dario Cardoso de Lma; Álvaro José Magalhães Neves; 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; Mateus Soares de Souza e sua suplente, Larissa Souza Campos, esta com direito a voz;
e  Denilce  Menezes  Lopes.  Os  conselheiros  Ronaldo  Perez  e  Júlio  César  de  Oliveira
justificaram a ausência. Iniciada a reunião, o presidente apresentou os novos representantes
discentes  da  graduação,  Mateus  Soares  de  Souza  e  Larissa  Souza  Campos,  efetivo  e
suplente,  respectivamente.  Item  1-  APRECIAÇÃO  DA  PAUTA  –  aprovada,  por
unanimidade. Item 2- APRECIAÇÃO DA ATA No 434/2007 – aprovada por unanimidade.
Item 3- INFORMES DA REITORIA –  o presidente informou que os recursos para a
criação do campus de Rio Paranaíba foram liberados em março e estão em andamento os
procedimentos de execução de obras e compras de equipamentos. Os concursos públicos
para a contratação de servidores técnico-administrativos já foram realizados e a nomeação
dos selecionados está dependendo apenas  da autorização governamental.  As provas dos
concursos  públicos  para  a  contratação  de  docentes  deverão  ser  realizadas  em  maio.
Comentou que a solenidade de colação de grau em duas sessões, em 16 e 23 de março, foi
bem aceita,  uma vez que proporcionou maior  tranqüilidade e conforto.  Com relação ao
questionamento  do fato de docentes  da ativa  da UFV ocuparem cargos na diretoria  do
Agros, houve decisão do CONSU com solução que atende às necessidades legais. Ainda em
relação ao Agros, a diretoria esteve em Brasília, em reunião na Secretaria de Previdência
Complementar,  esclarecendo  dúvidas  e  buscando  informações  quanto  à  proposta
governamental de instituir um sistema único de saúde para o serviço público. Essa proposta
de plano de saúde unificado deverá ser discutida no Congresso. Comunicou que o CONSU
aprovou  resolução  que  permite  à  Universidade  empregar  recursos  institucionais  para
custear serviços de tradução para  a língua inglesa de artigos destinados à publicação em
periódicos  de  nível  internacional.  Comunicou  que,  em breve,  deverá  ser  programada  a
discussão  da  proposta  da  “Universidade  Nova”,  que  trata  da  reformulação  do  ensino
superior no Brasil.  Comentou que essa proposta inspira-se no processo de Bolonha, que
propõe um modelo de formação universitária com três anos para  a graduação, dois anos
para o mestrado e  três  anos para o doutorado.  A proposta,  apoiada  pelos  dirigentes  da
UFBA, UnB e UFRJ, encontra muita resistência na Andifes. O conselheiro Maurílio Alves
Moreira, pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, comentou que o tema foi discutido na
reunião  de  pró-reitores  de  pós-graduação  da  Região  Sudeste.  Os  pró-reitores  reunidos
manifestaram preocupação quanto ao prejuízo acadêmico que poderia resultar se adotada
essa proposta de “Universidade Nova”.  O presidente deu conhecimento ao Conselho da
carta da professora Patrícia Aurélia Del Nero, solicitando sua exoneração da CPPD, como
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membro indicado pelo CEPE, por ter sido designada chefe do Departamento de Direito.
Considerando que sua suplente, indicada pelo CEPE, professora Danielle Dias Sant’Anna
Martins também se exonerou, ao assumir a chefia do Departamento de Engenharia Elétrica
e  de  Produção,  o  Conselho  deverá  indicar  seus  substitutos  na  CPPD.  Com a  votação
unânime dos conselheiros, foram indicados os nomes dos professores Demóstenes Antônio
Rust, do Departamento de Educação, e Marcos da Silva Couto, do Departamento de Física,
para membros efetivo e suplente, respectivamente. O conselheiro Álvaro José Magalhães
Neves pediu a palavra  e externou sua preocupação com relação ao elevado número de
repetências, problema crônico, nas disciplinas básicas, com impacto na demanda, sempre
crescente, de matrículas nessas disciplinas, sobrecarregando os departamentos responsáveis
por sua oferta. Registrou que é necessário rediscutir a matriz de alocação de vagas e que
essa sobrecarga  de encargos  didáticos  de graduação em alguns departamentos  deve  ser
considerada na revisão da matriz. Item 4- RECURSOS -  4.1- Recursos de Estudantes ao
CEPE  por  perda  de  prazo  de  matrícula:  relatório  com  análises  e  pareceres  da
Comissão  instituída  pelo  Ato  nº  21/2007/PRE  (07-04169)  –   aprovado  deferir  as
solicitações  dos  processos  constantes  da  relação  nas  páginas  2,  3  e  4;   indeferir  as
solicitações relacionadas nas páginas 4, 5, 6 e 7; e indeferir as solicitações, concedendo
afastamento  especial,  nos  casos  dos  processos  relacionados  na  página  7  do  processo,
conforme o Relatório apresentado pela Comissão instituída pelo Ato nº 21/2007/PRE. Item
5-  CAPACITAÇÃO -  5.1-  Prorrogação  de  licença  para  conclusão  do  doutorado  e
pedido  de  reconsideração  -  5.1.1-  Alexandre Pimenta  Batista  Pereira  (04-06186)  –
homologado, por unanimidade, o ato ad referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki
Sediyama, reitor, constante na página 249, e, por proposição do conselheiro Ângelo Pallini
Filho, foi negado o pedido de reconsideração interposto pelo docente Alexandre Pimenta
Batista,  constante  nas  páginas  252  a  256,  com base  no  parecer  da  Comissão  de  Pós-
Graduação do Departamento de Direito, constante nas páginas 261 e 262 do processo. Após
a  análise  desse  processo,  chegou  ao  plenário  o  conselheiro  Dario  Cardoso  de  Lima  e
retirou-se  o  conselheiro  Carlos  Cardoso  Machado.  5.2-  Autorização  para  cursar
disciplina como estudante não-vinculado na UFV - 5.2.1- Antônio Carlos Vieira (06-
04299) –  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 39 do processo, autorizando o docente Antônio Carlos Vieira a cursar a
disciplina INF 682 – Otimização I, como estudante não-vinculado, na UFV, no primeiro
semestre  de  2007,  sem  prejuízo  de  suas  atividades  acadêmicas. Após  a  análise  desse
processo, chegou ao plenário o conselheiro Orlando Pinheiro da Fonseca Rodrigues. Item
6- PROPOSIÇÕES DIVERSAS - 6.1- Departamento de Matemática - 6.1.1- Criação
do  programa  de  mestrado  em  Matemática  em  associação  temporária  com  a
Universidade Federal de Minas Gerais (07-00551) – homologado, por unanimidade, por
proposição  da  conselheira  Maria  do  Rosário  Salgado  Gomes  da  Cunha,  o  ato  ad
referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki Sediyama, constante na página 91 do
processo, aprovando a criação do programa de mestrado em Matemática em associação
temporária com a Universidade Federal de Minas Gerais. 6.2- Centro de Ciências Exatas
e Tecnológicas - 6.2.1- Criação do programa de mestrado em Engenharia de Produção
(04-10193)  -  homologado,  por  unanimidade,  por  proposição  da  conselheira  Maria  do
Rosário  Salgado  Gomes  da  Cunha,  o  ato  ad  referendum dado  pelo  professor  Carlos
Sigueyuki  Sediyama,  constante  na  página  255  do  processo,  aprovando  a  criação  do
programa de mestrado em Engenharia de Produção.  6.3- Prof. Laércio Zambolim – DFP -
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6.3.1- Convênio entre a UFV e a ABEAS para oferecimento do curso de pós-graduação
lato  sensu  em  Proteção  de  Plantas  (06-14666)  -  aprovado,  por  unanimidade,  por
proposição  da  conselheira  Maria  do  Rosário  Salgado  Gomes  da  Cunha,  a  proposta  de
convênio entre a UFV e ABEAS para oferecimento de curso de pós-graduação lato sensu
em Proteção de Plantas.  6.4- Comissão Permanente do Pessoal Docente – CPPD - 6.4.1-
Proposta de aperfeiçoamento dos critérios de avaliação de candidatos nos processos
seletivos de docentes efetivos e substitutos (07-02540) –  aprovada, por unanimidade, a
proposta da Comissão instituída pela Portaria nº 074/2007, constante nas páginas 3 a 6 do
processo. Item 7- PROMOÇÃO VERTICAL - 7.1- Tarcísio Gomide Filho (06-14675) –
indeferida, por dez votos e um contrário, a solicitação do docente Tarcísio Gomide Filho de
promoção, da Classe D, nível IV, para a Classe Especial. Após a análise desse processo,
retirou-se do plenário o conselheiro Ângelo Pallini Filho.  7.2- Juraci Alves de Oliveira
(06-15649)  –  homologado,  por  unanimidade,  o  ato  ad referendum dado  pelo  professor
Cláudio Furtado Soares, vice-reitor no exercício da Reitoria,  constante na página 27 do
processo, aprovando o pedido de promoção vertical do docente Juraci Alves de Oliveira, de
Professor Adjunto IV para Professor Associado, a partir de 12.11.2006. 7.3- Carlos Pedro
Boechat Soares (06-14747) -  homologado, por unanimidade,  o ato  ad referendum dado
pelo professor Cláudio Furtado Soares, vice-reitor no exercício da Reitoria, constante na
página 61 do processo, aprovando o pedido de promoção vertical do docente Carlos Pedro
Boechat Soares, de Professor Adjunto IV para Professor Associado, a partir de 25.11.2006.
7.4-  Cláudio  Ferreira  Lima  (06-15511)  -  homologado,  por  unanimidade,  o  ato  ad
referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki Sediyama, reitor, constante na página 25
do processo, aprovando o pedido de promoção vertical do docente Cláudio Ferreira Lima,
de Professor Adjunto IV para Professor Associado, a partir de 22.11.2006.  7.5- Eduardo
Seiti Gomide Mizubuti (06-14360) - homologado, por unanimidade, o ato ad referendum
dado pelo professor Carlos Sigueyuki Sediyama, reitor, constante na página 80 do processo,
aprovando o pedido de promoção vertical do docente Eduardo Seiti Gomide Mizubuti, de
Professor  Adjunto  IV  para  Professor  Associado,  a  partir  de  10.11.2006. 7.6-  Adriel
Rodrigues de Oliveira (06-12170) -  homologado, por unanimidade, 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  Adriel  Rodrigues  de Oliveira,  de
Professor  Adjunto  IV  para  Professor  Associado,  a  partir  de  29.9.2006.  7.7-  Adriana
Ferreira de Faria (07-00706) - homologado, por unanimidade, o ato ad referendum dado
pelo  professor  Carlos  Sigueyuki  Sediyama,  reitor,  constante  na  página  6  do  processo,
aprovando  o  pedido  de  promoção  vertical  da  docente  Adriana  Ferreira  de  Faria,  de
Professor Assistente I para Professor Adjunto I, a partir de 23.1.2007. 7.8- Antônio Wilson
de Oliveira Malta (06-15344) - homologado, por unanimidade, o ato ad referendum dado
pelo professor Carlos Sigueyuki Sediyama, reitor, constante na página 145 do processo,
aprovando o pedido de promoção vertical do docente Antônio Wilson de Oliveira Malta, da
Classe E, nível IV, para a Classe Especial, nível U, a partir de 24.8.2006. 7.9- Leonardo
Bonato Félix (07-00527) - homologado, por unanimidade, o ato ad referendum dado pelo
professor Carlos Sigueyuki Sediyama, reitor, constante na página 7 do processo, aprovando
o pedido de promoção vertical do docente Leonardo Bonato Félix, de Professor Assistente I
para Professor Adjunto I, a partir de 29.12.2006. 7.10-  Marizabel Kovalski (07-01585) -
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 da docente Marizabel Kovalski, de Professor Assistente I para Professor Adjunto I,
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a  partir  de  14.2.2007. 7.11-   José  Marcelo  Gomes  (07-01654)  –  homologado,  por
unanimidade, o ato ad referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki Sediyama, reitor,
constante na página 7 do processo, aprovando o pedido de promoção vertical do docente
José Marcelo Gomes, da Classe S (MS), nível U, para a Classe S (DR), nível I, a partir de
14.2.2007. 7.12- Fabyano Fonseca e Silva (06-16136) – homologado, por unanimidade, o
ato  ad referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki Sediyama,  reitor, constante  na
página  17 do processo,  aprovando o pedido de promoção vertical  do docente  Fabyano
Fonseca e Silva, de Professor Assistente I para Professor Adjunto I, a partir de 14.12.2006.
Item 8- SOLICITAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO GRAU - 8.1-  Mara
Coura  Linhares  –  Letras  (07-01581)  -  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 Mara Coura Linhares, do curso de Letras.
8.2-  Júnio Cota Silva – Bacharelado em Ciências Biológicas (07-01677) - homologado,
por unanimidade,  o ato  ad referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki Sediyama,
reitor, constante na página 7 do processo, autorizando a colação antecipada de Júnio Cota
Silva, do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas.  8.3-  Patrícia Gomes Abraão –
Pedagogia (07-01751) -  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 Patrícia Gomes Abraão, do curso de Pedagogia. 8.4-
Bruno  Mamoru  Doi  –  Engenharia  Ambiental  (07-00712)  -  homologado,  por
unanimidade, o ato ad referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki Sediyama, reitor,
constante na página 7 do processo, autorizando a colação antecipada de Bruno Mamoru
Doi, do curso de Engenharia Ambiental.  8.5-  Rafael Fava Belúzio – Letras (07-00834) -
homologado, por unanimidade, o ato ad referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki
Sediyama, reitor, constante na página 7 do processo, autorizando a colação antecipada de
Rafael Fava Belúzio, do curso de Letras.  8.6-  José Ernesto Mattos Alves – Agronomia
(07-00934)  -  homologado,  por  unanimidade,  o  ato  ad  referendum dado  pelo  professor
Carlos  Sigueyuki  Sediyama,  reitor,  constante  na  página  27  do processo,  autorizando  a
colação antecipada de José Ernesto Mattos Alves, do curso de Agronomia.  8.7-  Priscila
Viana  Castiglioni  –  Letras  (07-00935)  -  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 Priscila Viana Castiglioni, do curso de
Letras.   8.8-   Mariana  Ramalho  Procópio  –  Comunicação  Social  (07-00976)  -
homologado, por unanimidade, o ato ad referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki
Sediyama, reitor, constante na página 7 do processo, autorizando a colação antecipada de
Mariana  Ramalho  Procópio,  do  curso  de  Comunicação  Social.  8.9-   Christiano  Luna
Arraes – Agronomia (07-01079) -  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 Christiano Luna Arraes, do curso de Agronomia. 8.10-
Raphael  de  Paiva  Barbosa  –  Ciências  Econômicas  (07-01082)  -  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 Raphael de Paiva
Barbosa, do curso de Ciências Econômicas.  8.11- Poliane Marcele Ribeiro – Agronomia
(07-01130)  -  homologado,  por  unanimidade,  o  ato  ad  referendum dado  pelo  professor
Carlos  Sigueyuki  Sediyama,  reitor,  constante  na  página  7  do  processo,  autorizando  a
colação antecipada de Poliane Marcele Ribeiro, do curso de Agronomia.  8.12- Lucilene
Rezende Anastácio  –  Nutrição  (07-01187)  -  homologado,  por  unanimidade,  o  ato  ad
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referendum dado  pelo  professor  Cláudio  Furtado  Soares,  vice-reitor  no  exercício  da
Reitoria, constante na página 6 do processo, autorizando a colação antecipada de Lucilene
Rezende Anastácio, do curso de Nutrição.  8.13- Maria do Carmo Ferreira – Letras (07-
01193) -  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 Maria do Carmo Ferreira, do curso de Letras. 8.14- Ana Gabriela Silveira
Salles  –  Comunicação  Social  (07-01220)  -  homologado,  por  unanimidade,  o  ato  ad
referendum dado  pelo  professor  Cláudio  Furtado  Soares,  vice-reitor  no  exercício  da
Reitoria,  constante  na  página  8  do  processo,  autorizando  a  colação  antecipada  de  Ana
Gabriela  Silveira  Salles,  do  curso  de  Comunicação  Social.  8.15-  Leandro  Rodrigues
Donda – Agronomia (07-01286) -  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 Leandro Rodrigues Donda, do curso de Agronomia.
8.16-  Carlos  De  Ocesano  Pereira  –  Bioquímica  (07-01366)  -  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 Carlos De Ocesano
Pereira, do curso de Bioquímica.  8.17- Liliane Márcia Lucas Sayegh – Arquitetura e
Urbanismo (07-01402) -  homologado, por unanimidade, o ato  ad referendum dado pelo
professor  Carlos  Sigueyuki  Sediyama,  reitor,  constante  na  página  8  do  processo,
autorizando a colação antecipada de Liliane Márcia Lucas Sayegh, do curso de Arquitetura
e Urbanismo.  8.18- Gilberto Fernandes da Costa – Ciências Econômicas (07-01407) -
homologado, por unanimidade, o ato ad referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki
Sediyama, reitor, constante na página 9 do processo, autorizando a colação antecipada de
Gilberto  Fernandes  da  Costa,  do curso de Ciências  Econômicas.  8.19-  Marcelo  Eliseu
Sipioni – Nutrição (07-01471) - homologado, por unanimidade, o ato ad referendum dado
pelo professor Cláudio Furtado Soares, vice-reitor no exercício da Reitoria, constante na
página 6 do processo, autorizando a colação antecipada de Marcelo Eliseu Sipioni, do curso
de Nutrição. 8.20- Márcio Pupin de Mello – Engenharia de Agrimensura (07-01472) -
homologado, por unanimidade, o ato  ad referendum dado pelo professor Cláudio Furtado
Soares, vice-reitor no exercício da Reitoria, constante na página 6 do processo, autorizando
a colação antecipada de Márcio Pupin de Mello, do curso de Engenharia de Agrimensura.
8.21-  Thiago  Caliari  Silva  –  Ciências  Econômicas  (06-15839)  -  homologado,  por
unanimidade, o ato ad referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki Sediyama, reitor,
constante  na página 7 do processo,  autorizando a colação antecipada de Thiago Caliari
Silva, do curso de Ciências Econômicas.  8.22- Diego Carvalho Machado – Direito (07-
01946) - homologado, por unanimidade, o ato ad referendum dado pelo professor Cláudio
Furtado Soares, vice-reitor no exercício da Reitoria,  constante na página 6 do processo,
autorizando a colação antecipada de Diego Carvalho Machado, do curso de Direito.  8.23-
Leda  Verônica  Benevides  Dantas  Silva  –  Agronomia  (07-02077)  -  homologado,  por
unanimidade, o ato ad referendum dado pelo professor Cláudio Furtado Soares, vice-reitor
no  exercício  da  Reitoria,  constante  na  página  8  do  processo,  autorizando  a  colação
antecipada  de  Leda  Verônica  Benevides  Dantas  Silva,  do  curso  de  Agronomia.  8.24-
Patrícia Maria Fialho Álvares – Arquitetura e Urbanismo (07-01655) -  homologado,
por unanimidade, o ato  ad referendum dado pelo professor Cláudio Furtado Soares, vice-
reitor no exercício da Reitoria, constante na página 7 do processo, autorizando a colação
antecipada de Patrícia Maria Fialho Álvares, do curso de Arquitetura e Urbanismo.  8.25-
Michelle  Picinin  Filardi  –  Bacharelado  em  Ciências  Biológicas  (07-02078)   -
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homologado, por unanimidade, o ato  ad referendum dado pelo professor Cláudio Furtado
Soares, vice-reitor no exercício da Reitoria, constante na página 6 do processo, autorizando
a colação antecipada de Michelle Picinin Filardi,  do curso de Bacharelado em Ciências
Biológicas. 8.26- Bruna de Souza Nascimento – Licenciatura em Química (07-01873) -
homologado, por unanimidade, o ato  ad referendum dado pelo professor Cláudio Furtado
Soares, vice-reitor no exercício da Reitoria, constante na página 7 do processo, autorizando
a  colação  antecipada  de  Bruna  de  Souza  Nascimento,  do  curso  de  Licenciatura  em
Química.  8.27- Renata de Aquino Brito de Lima – Bacharelado e Licenciatura em
Química  (07-01874)  -  homologado,  por  unanimidade,  o  ato  ad  referendum dado  pelo
professor Cláudio Furtado Soares, vice-reitor no exercício da Reitoria, constante na página
7 do processo, autorizando a colação antecipada de Renata de Aquino Brito Lima, do curso
de Bacharelado e Licenciatura em Química. 8.28- Wescley Silva Xavier – Administração
(07-01803)  -  homologado,  por  unanimidade,  o  ato  ad  referendum dado  pelo  professor
Cláudio  Furtado Soares,  vice-reitor  no  exercício  da  Reitoria,  constante  na página  8 do
processo,  autorizando  a  colação  antecipada  de  Wescley  Silva  Xavier,  do  curso  de
Administração.  8.29- Adriano Toledo Paiva – Bacharelado e Licenciatura em História
(07-02361)  -  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 Adriano Toledo Paiva, do curso de Bacharelado e Licenciatura em
História. 8.30-  Luiz  Antônio  Gusmão  –  Agronomia  (07-02275)  -  homologado,  por
unanimidade, o ato ad referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki Sediyama, reitor,
constante  na  página  8  do  processo,  autorizando  a  colação  antecipada  de  Luiz  Antônio
Gusmão,  do  curso  de  Agronomia. 8.31-  Paula  Nogueira  Margotto  –  Engenharia
Ambiental (07-02274) -  homologado, por unanimidade,  o ato  ad referendum dado pelo
professor  Carlos  Sigueyuki  Sediyama,  reitor,  constante  na  página  8  do  processo,
autorizando a colação antecipada  de Paula Nogueira  Margotto,  do curso de Engenharia
Ambiental. 8.32-  Henrique  Aparecido  de  Jesus  Loures  Mourão  –  Bacharelado  em
Química  (07-02181)  -  homologado,  por  unanimidade,  o  ato  ad  referendum dado  pelo
professor  Carlos  Sigueyuki  Sediyama,  reitor,  constante  na  página  5  do  processo,
autorizando a colação antecipada de Henrique Aparecido de Jesus Loures Mourão, do curso
de Bacharelado em Química. 8.33- Bernardo Brunoro Dilem – Bacharelado em Física
(07-02144)  -  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 Bernardo Brunoro Dilem, do curso de Bacharelado em Física.  8.34-
Igor Avelar Chaves – Engenharia Civil (07-02101) - homologado, por unanimidade, o ato
ad referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki Sediyama, reitor, constante na página
9  do  processo,  autorizando  a  colação  antecipada  de  Igor  Avelar  Chaves,  do  curso  de
Bacharelado  em  Engenharia  Civil. 8.35-  Filipe  Oliveira  Pires  –  Bacharelado  e
Licenciatura  em  Química  (07-02099)  -  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  Filipe  Oliveira  Pires,  do  curso  de
Bacharelado  e  Licenciatura  em  Química.  8.36-  Iara  Alves  Martins  de  Souza  –
Engenharia  de  Agrimensura  (07-02410)  -  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 Iara Alves Martins de Souza, do curso de
Engenharia de Agrimensura.  8.37- Vanderci Fernandes Arruda – Engenharia Civil (07-
02925) – homologado, por unanimidade, o ato  ad referendum dado pelo professor Carlos
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Sigueyuki  Sediyama,  reitor,  constante  na  página  8  do  processo,  autorizando  a  colação
antecipada  de  Vanderci  Fernandes  Arruda,  do  curso  de  Engenharia  Civil.  Item  9-
INDICAÇÃO  DE  REPRESENTANTE  DO  CEPE  NA  CPPD  –  PEDIDO  DE
EXONERAÇÃO DA DOCENTE PATRÍCIA AURÉLIA DEL NERO –  no início  da
reunião,  foram  indicados  os  professores  Demóstenes  Antônio  Rust  e  Marcos  da  Silva
Couto, representantes do CEPE na CPPD, efetivo e suplente, respectivamente. Às dezessete
horas,  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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