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ATA Nº 440/2007 – CEPE

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano dois mil e sete, às oito horas e cinqüenta
minutos, no Salão Nobre do Edifício Arthur da Silva Bernardes da Universidade Federal de
Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais, reuniu-se, pela quadringentésima quadrigésima 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; Milton Ramón Pires
de Oliveira; Orlando Pinheiro da Fonseca Rodrigues; Álvaro José Magalhães Neves; Júlio
César  de  Oliveira;  Regina  Simplício  Carvalho;  Maria  Luiza  Leão;  Maria  do  Rosário
Salgado Gomes da Cunha; e Denilce Menezes Lopes. A conselheira Rilene Ferreira Diniz
Valadares  justificou a  ausência.  Item 1-  APRECIAÇÃO DA PAUTA –  aprovada,  por
unanimidade.  Item  2-  APRECIAÇÃO  DA  ATA  No 439/2007 –  aprovada,  por
unanimidade.  Item 3-  INFORMES DA REITORIA –  o  presidente  informou que,  em
Brasília, os reitores têm feito gestões para a liberação dos recursos referentes às emendas da
Andifes e da bancada parlamentar de Minas Gerais; há a  previsão de que os recursos da
emenda da bancada de Minas Gerais sejam liberados em outubro. No tocante às obras no
campus,  estão em andamento  os procedimentos  referentes  à elaboração dos projetos de
construção do edifício do Departamento de Química e o do Centro de Ciências Agrárias II;
adicionalmente, estão em estudo planos para a construção de novos alojamentos e outro
restaurante  universitário.  Pela  Administração,  o  pró-reitor  de  Ensino,  conselheiro  Luiz
Aurélio Raggi, tem feito a apresentação da diretrizes gerais do Programa de Reestruturação
e Expansão das Universidades  Federais  – Reuni nos Centros de Ciências,  no Conselho
Universitário, no campus de Florestal, na ASPUV e na ASAV, para esclarecer a comunidade
universitária  sobre  esse  programa  do  governo.  No  campus  de  Rio  Paranaíba  houve
adiamento do início do período letivo, em decorrência da interdição judicial da estrada de
acesso ao campus mas, resolvidos os problemas, as aulas deverão ter início no dia 10 de
setembro.  Item 4-  INDICAÇÃO DE NOMES A SEREM AGRACIADOS COM AS
MEDALHAS DE OURO PETER HENRY ROLFS -   4.1-  Mérito  em Ensino (07-
11797) -  homologado, por unanimidade, por proposição do conselheiro Orlando Pinheiro
da  Fonseca  Rodrigues,  o  ato  ad  referendum dado  pelo  professor  Carlos  Sigueyuki
Sediyama,  reitor,  aprovando  o  nome  do  professor  Gilberto  Paixão  Rosado  para  ser
agraciado com a Medalha de Ouro Peter Henry do Mérito em Ensino em 2007. 4.2- Mérito
em Pesquisa (07-11104) –  homologado, por unanimidade, por proposição do conselheiro
Orlando Pinheiro da Fonseca Rodrigues, o ato  ad referendum dado pelo professor Carlos
Sigueyuki Sediyama, reitor, aprovando o nome do professor Cosme Damião Cruz para ser
agraciado com a Medalha de Ouro Peter Henry do Mérito em Pesquisa em 2007.  Item 5-
APRESENTAÇÃO  DAS  DIRETRIZES  GERAIS  DO  REUNI  –
REESTRUTURAÇÃO  E   EXPANSÃO  DAS  UNIVERSIDADES  FEDERAIS  –  o
conselheiro Luiz Aurélio Raggi fez a apresentação das diretrizes gerais  do Reuni. Após
discussões  e  encaminhamentos,  ficou  acordada  uma reunião  do  Conselho,  no  dia  6  de
setembro, quinta-feira, na parte da manhã, para a apresentação de estudo preliminar, por
parte  da  Administração,  quanto  às  possíveis  iniciativas  de  expansão  de  vagas  na
Universidade e de reestruturação. Durante a apreciação deste item, chegou ao plenário o
conselheiro Nélio José Andrade, e retirou-se o conselheiro Fernando Teixeira Albino. Em
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seguida,  foi  aprovada  a  inversão  da  pauta,  passando-se  à  apreciação  do  Item  9-
PROPOSIÇÕES DIVERSAS - 9.1- Pró-Reitoria de Ensino – Campus Rio Paranaíba -
9.1.1- Calendário Escolar de 2007 (07-11257)  - homologado, por unanimidade, o ato ad
referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki Sediyama, reitor, constante na página 6
do processo, aprovando o Calendário Escolar de 2007 do Campus de Rio Paranaíba. 9.1.2-
Grade curricular e programas analíticos das disciplinas do curso de Agronomia (07-
10886) -  homologado, por unanimidade, o ato  ad referendum dado pelo professor Carlos
Sigueyuki  Sediyama,  reitor,  constante  na  página  252  do  processo,  aprovando  a  grade
curricular e os programas analíticos das disciplinas do curso de Agronomia, a ser oferecido
no  Campus  de  Rio  Paranaíba.  9.1.3-  Grade  curricular  e  programas  analíticos  das
disciplinas do curso de Administração (07-10888) – homologado, por unanimidade, o ato
ad referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki Sediyama, reitor, constante na página
177 do processo, aprovando a grade curricular e os programas analíticos das disciplinas do
curso  de  Administração,  a  ser  oferecido  no  Campus  de  Rio  Paranaíba.  Item  10-
PROMOÇÃO  VERTICAL  -  10.1-  Amélia  Carla  Sobrinho  Bifano  (07-09635)   -
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, aprovando o
pedido  de  promoção  vertical  da  docente  Amélia  Carla  Sobrinho  Bifano,  de  professor
Assistente III para Professor Adjunto I, a partir de 20.6.2007. 10.2- Hygor Aristides Victor
Rossoni  (07-05949)  -  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, aprovando o pedido de promoção vertical do docente Hygor Aristides Victor
Rossoni, de professor da Classe C, padrão I, para a classe E, padrão I, a partir de 23.5.2007.
10.3- Franceline Aparecida Lopes (07-5621) -  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, aprovando o pedido de promoção vertical da
docente Franceline Aparecida Lopes, de professor da Classe C, padrão I, para a classe E,
padrão I, a partir de 14.5.2007.  10.4- Roberta Freitas Guerra (07-09175)  - 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, aprovando o pedido de
promoção vertical da docente Roberta Freitas Guerra, de Professor Auxiliar I para Professor
Assistente  I,  a  partir  de  4.5.2007.   10.5-  Rita  de  Cássia  Lanes  Ribeiro  (07-08693)  -
homologado, por unanimidade, o ato ad referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki
Sediyama, reitor, constante na página 42 do processo, aprovando o pedido de promoção
vertical da docente Rita de Cássia Lanes Ribeiro, de Professor Adjunto IV para Professor
Associado  I,  a  partir  de  27.5.2007.   10.6-  Adriano  Provezano  Gomes  (07-09116)  -
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  do docente Adriano Provezano Gomes, de Professor Adjunto IV para Professor
Associado  I,  a  partir  de  28.5.2007.   10.7-  Sirlei  Santos  Dudalski  (07-09523)  -
homologado, por unanimidade, o ato ad referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki
Sediyama,  reitor,  constante  na  página  7do processo,  aprovando  o  pedido  de  promoção
vertical  da  docente  Sirlei  Santos  Dudalski,  de  Professor  Assistente  II  para  Professor
Adjunto  I,  a  partir  de  14.6.2007.  10.8-  Sérgio  Zolnier  (07-09336)  -  homologado,  por
unanimidade, o ato ad referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki Sediyama, reitor,
constante na página 23 do processo, aprovando o pedido de promoção vertical do docente
Sérgio Zolnier, de Professor Adjunto IV para Professor Associado I, a partir de 9.6.2007.
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10.9- Maria Marta dos Santos Camisassa (07-05923) - homologado, por unanimidade, o
ato  ad referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki Sediyama,  reitor, constante  na
página 139 do processo, aprovando o pedido de promoção vertical da docente Maria Marta
dos Santos Camisassa,  de Professor Adjunto IV para Professor Associado I,  a partir  de
1º.5.2007.  10.10- Cláudio Pagotto Ronchi (07-11269) - homologado, por unanimidade, o
ato  ad referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki Sediyama,  reitor, constante  na
página 139 do processo,  aprovando o pedido de promoção vertical  do docente Cláudio
Pagotto Ronchi, de Professor Adjunto IV para Professor Associado I, a partir de 27.7.2007.
10.11- Rodrigo Ferreira Kruger (07-10821) -  homologado, por unanimidade, o ato  ad
referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki Sediyama, reitor, constante na página 5
do processo, aprovando o pedido de promoção vertical do docente Rodrigo Ferreira Kruger,
de Professor Assistente I para Professor Adjunto I, a partir de 23.7.2007. 10.12- Luciana
Maria  Mendonça  Bragança  (07-09450)  -  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  da  docente  Luciana  Maria
Mendonça  Bragança,  de  Professor  Assistente  I  para  Professor  Adjunto  I,  a  partir  de
5.6.2007.  10.13- Vagner Tebaldi de Queiroz (07-11061) - homologado, por unanimidade,
o ato  ad referendum dado pelo professor Carlos Sigueyuki Sediyama, reitor, constante na
página 5 do processo, aprovando o pedido de promoção vertical da docente Vagner Tebaldi
de Queiroz, de Professor Assistente I para Professor Adjunto I, a partir de 23.7.2007. 10.14-
Albert Carlo Rodrigues Mendes (07-11796) -  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 do docente Albert Carlo Rodrigues
Mendes, de Professor Assistente I para Professor Adjunto I, a partir de 13.8.2007.  10.15-
Próspero Brum Paoli (07-11644) –  homologado, por unanimidade, 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  Próspero  Brum Paoli,  da  classe
Especial  (MS),  nível  I,  para  classe  Especial  (DR),  a  partir  de  13.7.2007.  Item  11-
ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU - 11.1- Miriele Luzia Silva – Pedagogia
(07-10433)  –  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, aprovando a antecipação de colação de grau de Miriele Luzia Silva, do curso de
Pedagogia.  11.2- Rejane de Castro Santana – Engenharia de Alimentos (07-10235) -
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, aprovando a
antecipação de colação de grau de Rejane de Castro Santana, do curso de Engenharia de
Alimentos.  11.3- Leanice Maria Peruzzo Guio – Secretariado Executivo Trilíngüe (07-
10454) - homologado, por unanimidade, o ato ad referendum dado pelo professor Cláudio
Furtado Soares, vice-reitor no exercício da Reitoria,  constante na página 5 do processo,
aprovando a antecipação de colação de grau de Leanice Maria Peruzzo Guio, do curso de
Secretariado Executivo Trilíngüe. 11.4- Amanda Paula Naves – Bioquímica (07-10634) -
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, aprovando a
antecipação de colação de grau de Amanda Paula Naves, do curso de Bioquímica. 11.5-
Gustavo  Adolfo  Soares  Santana  –  Administração  (07-10672)  -  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, aprovando a antecipação de
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colação de grau de Gustavo Adolfo Soares  Santana,  do curso de Administração.  11.6-
Flávia Cristina Costa Assis – Engenharia de Alimentos (07-10798) -  homologado, por
unanimidade, o ato ad referendum dado pelo professor Cláudio Furtado Soares, vice-reitor
no exercício da Reitoria, constante na página 9 do processo, aprovando a antecipação de
colação de grau de Flávia Cristina Costa Assis, do curso de Engenharia de Alimentos. 11.7-
Diego  Pereira  Sangi  –  Bacharelado  e  Licenciatura  em  Química  (07-10937)  -
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, aprovando a
antecipação  de  colação  de  grau  de  Diego  Pereira  Sangi,  do  curso  de  Bacharelado  e
Licenciatura em Química. 11.8- Fernanda Duarte Monteiro Rezende – Agronomia (07-
11080) - 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,
aprovando a antecipação de colação de grau de Fernanda Duarte Monteiro Rezende, do
curso de Agronomia. 11.9- David Rodrigues de Souza – Bacharelado e Licenciatura em
Física  (07-10840)  -  homologado,  por  unanimidade,  o  ato  ad  referendum dado  pelo
professor Cláudio Furtado Soares, vice-reitor no exercício da Reitoria, constante na página
13 do processo, aprovando a antecipação de colação de grau de David Rodrigues de Souza,
do  curso  de  Bacharelado  e  Licenciatura  em  Física.  11.10-  Marcela  Costa  Xavier
Fernandes – Arquitetura e Urbanismo (07-11066) - homologado, por unanimidade, o ato
ad referendum dado pelo professor Cláudio  Furtado Soares,  vice-reitor  no exercício  da
Reitoria, constante na página 4 do processo, aprovando a antecipação de colação de grau de
Marcelo Costa Xavier Fernandes, do curso de Arquitetura e Urbanismo.  11.11- Natália
Pimenta  Baldim  –  Secretariado  Executivo  Trilíngüe  (07-10852)  -  homologado,  por
unanimidade, o ato ad referendum dado pelo professor Cláudio Furtado Soares, vice-reitor
no exercício da Reitoria, constante na página 20 do processo, aprovando a antecipação de
colação de grau de Natália Pimenta Baldim, do curso de Secretariado Executivo Trilíngüe.
11.12- Marianne Lucas Silva Carvalho – Secretariado Executivo Trilíngüe (07-10703)
- 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, aprovando a
antecipação  de  colação  de  grau  de  Marianne  Lucas  Silva  Carvalho,  do  curso  de
Secretariado Executivo Trilíngüe.  11.13- Louise Bragança Bahia Castro – Bacharelado
em História (07-11122) -  homologado, por unanimidade, o ato  ad referendum dado pelo
professor Carlos Sigueyuki Sediyama, reitor, constante na página 6 do processo, aprovando
a  antecipação  de  colação  de  grau  de  Louise  Bragança  Bahia  Castro,  do  curso  de
Bacharelado em História.  11.14- Marina Gomes Murta – Engenharia de Produção (07-
10918) – homologado, por unanimidade, o ato  ad referendum dado pelo professor Carlos
Sigueyuki Sediyama, reitor, constante na página 9 do processo, aprovando a antecipação de
colação de grau de Marina Gomes Murta, do curso de Engenharia de Produção.  Item 6-
SOLICITAÇÕES DE ESTUDANTES - 6.1- Iná Lima Reis – matr. 52463 (07-10810) –
aprovada, por unanimidade,  por proposição do conselheiro Geraldo Antônio de Andrade
Araújo, atender a estudante na forma detalhada pelo coordenador do curso, à página 9 do
processo. 6.2-  Emmanuela Melo  de Andrade Sternberg – matr. 45215 (07-05354) –
aprovado, por unanimidade, por proposição do conselheiro Orlando Pinheiro da Fonseca
Rodrigues,  o  parecer  da  Pró-Reitoria  de  Ensino,  negando  provimento  à  solicitação  da
estudante.  6.3- Nilo Batista de Lima Júnior – matr. 47239 (02-13553) –  aprovado, por
unanimidade, à luz do parecer da Comissão de Ensino do Departamento de Matemática, à
página 78 do processo, negar provimento à solicitação do estudante. 6.4- Júlio César de
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Melo  –  matr.  42662  (07-11980)  –  aprovado,  por  unanimidade,  por  proposição  do
conselheiro Geraldo Antônio de Andrade Araújo, o parecer da Pró-Reitoria de Ensino, à
página 7 do processo, negando provimento à solicitação do estudante. 6.5- Raquel Daré –
matr.  48534  (07-11932)  –  aprovado,  por  unanimidade,  por  proposição  do  conselheiro
Orlando Pinheiro da Fonseca Rodrigues, o parecer da Pró-Reitoria de Ensino, à página 3 do
processo, atendendo à solicitação da estudante. Item 7- CAPACITAÇÃO -  7.1- Retorno
de  treinamento  -  7.1.1-  Regina Maria  Zuccolo  Barragat  de  Andrade (01-09423)  –
aprovado, por unanimidade, por proposição do conselheiro Orlando Pinheiro da Fonseca
Rodrigues, determinar o retorno da docente, que deverá regularizar sua situação funcional
na  UFV; e  proceder  à  apuração  dos  fatos  referentes  à  situação  da  docente,  mediante
sindicância conduzida por comissão designada para esse fim. 7.2- Recurso contra decisão
do  Conselho  Departamental  do  CCB  -  Afastamento  para  pós-doutorado  -  7.2.1-
Leonice Aparecida Doimo (07-10253) –  negado, por proposição do conselheiro Ângelo
Pallini Filho, por nove votos a quatro, provimento ao pedido de recurso contra a decisão do
Conselho  Departamental  do  CCB.  Aprovado,  também,  por  unanimidade,  encaminhar
questionamento ao Departamento de Educação Física quanto à decisão de liberar docente
para pós-doutorado,  incoerente com a alegada situação de carência de docentes no quadro
do Departamento, que motiva pedidos de professores substitutos, em regime de urgência.
Item 8- PLANO DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTES – aprovada a retirada de pauta
dos processos constantes nos subitens 8.1- Departamento de Artes e Humanidades (93-
01907)  -  8.2-  Departamento  de  Letras  (00-03273)  -  8.3-  Departamento  de
Administração  (96-04252).  Às  doze  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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