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ATA Nº 459/2009 - CEPE

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano dois mil e nove, às oito horas e vinte e seis 
minutos, no Salão Nobre do Edifício Arthur da Silva Bernardes da Universidade Federal de 
Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais, reuniu-se, pela quadringentésima  qüinquagésima nona 
vez,  o  Conselho  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão,  sob  a  presidência  do  Professor  Luiz 
Cláudio Costa,  Reitor,  e secretariado pela Professora Maria das Graças Soares Floresta, 
Secretária de Órgãos Colegiados. Os conselheiros presentes foram os que se seguem: Nilda 
de Fátima Ferreira Soares; Marinês Guerreiro; Cosme Damião Cruz; Gumercindo Souza 
Lima; Ângela Maria Soares Ferreira, suplente de Vladimir Oliveira Di Iorio; Marcelo Miná 
Dias; Adriel Rodrigues de Oliveira;  Álvaro José Magalhães Neves e seu suplente, Gino 
Ceotto Filho, este com direito a voz; Júlio César de Oliveira e sua suplente, Maria Lígia 
Rodrigues Santos, esta com direito a voz; Regina Simplício Carvalho; Vicente de Paula 
Lélis; Márcio de Lucca Filho e sua suplente, Elvira Aparecida de Oliveira, esta com direito 
a  voz;  Raissa de Oliveira  Murta  e  seu suplente,  Arthur  do Amaral  Lauriano,  este  com 
direito  a  voz;  Vera  Sônia  Saraiva  e  Ana  Maria  Gomes.  Justificaram  ausência  os 
conselheiros  Júlio  César  de  Oliveira  e  Emmanoel  de  Moraes  Barreto.  Inicialmente,  o 
Presidente deu boas vindas aos novos conselheiros eleitos, Marcelo Miná Dias, Márcio de 
Lucca Filho e Elvira Aparecida de Oliveira. Agradeceu a sua disponibilidade em integrar 
este Conselho e desejou êxito em seus mandatos.  Item 1- APRECIAÇÃO DA ATA No 

458/2009  –  aprovada,  por  unanimidade,  com  correções. Item  2-  INFORMES  DA 
REITORIA –  O Presidente informou ao Conselho o que, neste momento, ocorre com a 
empresa  terceirizada  que  presta  serviços  à  UFV,  a  ZL  Ambiental  Ltda.  que  está 
impossibilitada  de  receber,  da  UFV,  os  repasses   dos  valores  contratuais.  A  HL 
Conservação e Serviços Ltda. também se encontra, neste momento, sem possibilidade de 
recebimento do pagamento, devido a pendências jurídicas. A UFV, no sentido de buscar 
uma solução, mantendo os compromissos com estes trabalhadores terceirizados e com os 
setores aos quais eles atendem, procurou, com o auxilio imprescindível da Procuradoria 
Jurídica, uma forma legal de arcar com o pagamento dos salários dos trabalhadores da ZL 
Ambiental Ltda., até que o novo edital de contratação, que está sendo elaborado, possa ser 
aberto.  Esta é uma situação que  tem gerado inquietação no campus, não somente entre os 
setores  por  elas  atendidos,  uma  vez  que  têm  suprido  necessidades  prementes  ao  seu 
adequado funcionamento, mas também por envolver um grande número de trabalhadores 
que  as  mesmas  mantêm  em  seu  quadro,  cujos  salários  estão  em  atraso.  No  seu 
entendimento, esta situação ressalta a importância de discutirmos a terceirização no setor 
público, buscando um norteamento político e administrativo para as ações de instituições 
públicas, como a Universidade. Informou, ainda, sobre o planejamento das comemorações 
do aniversário de quarenta anos de federalização da UFV, que acontece no mês de julho 
deste ano, quando serão realizadas diversas atividades, dentre elas, debates sobre temas da 
vida institucional. Apresentou, ainda, ao Conselho, o convite para a inauguração da Casa 
dos Prefeitos, no dia vinte e quatro de abril, às quatorze horas, no Espaço Cultural Fernando 
Sabino. Trata-se, como informou, de um projeto interinstitucional de relevância política e 
social, num momento em que se discutem as tendências à expansão e à interiorização das 
Universidades, ao mesmo tempo em que se evidenciam limites orçamentários e problemas 
de financiamento para estas. Prevalecerão, em sua análise, as IES que buscarem excelência 
acadêmica  e  relevância   social.   A Casa  dos  Prefeitos  terá,  como objetivo,  ampliar  as 
condições da UFV de interagir com os municípios, estabelecendo, com eles, parcerias no 
sentido de  identificar demandas, elaborar projetos de desenvolvimento,  voltados para o 
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interesse público e  a relevância social. Para isso, deverá buscar uma articulação política, 
agregando diferentes instituições, como a Caixa Econômica Federal, a Associação Mineira 
de Municípios e o Governo de Minas Gerais, e desenvolver ações de caráter formativo, com 
clara visão social, não só voltadas para a formação dos gestores municipais, como também 
de  estudantes  da  UFV.    Item  3-  NOVO  ENEM  E  SISTEMA  DE  SELEÇÃO 
UNIFICADA -  O Presidente fez um relato do processo de proposição, pelo Ministério da 
Educação, de um novo sistema de seleção unificada para ingresso na educação superior 
com a utilização do Exame Nacional do Ensino Médio, cuja proposta está consubstanciada 
no Termo de Referência, documento que subsidia a presente discussão por este  Conselho. 
Informou, ainda, sobre como estão as iniciativas de adesão entre as outras IFES e o apoio já 
manifestado  de  algumas  entidades.  Discorreu  sobre  a  situação  da  UFV ressaltando  os 
limites e possibilidades da adesão ao programa. Informou sobre as reuniões que realizou no 
campus, nos últimos dias, com a comunidade acadêmica, entidades representativas e setores 
da  Administração.  Informou  sobre  a  reunião  da  ANDIFES,  que  ocorrerá  na  próxima 
semana, sendo que o Reitor deverá apresentar a posição da UFV, relativa à sua adesão a 
este programa, até o dia trinta de abril  próximo. Colocando em discussão o documento 
Termo  de  Referência,  destacou  pontos  nucleares  do  documento,  sobre  o  qual,  vários 
conselheiros apresentaram questionamentos e emitiram comentários. Após ampla discussão 
do  documento,  alguns  esclarecimentos  prestados  pelo  Presidente,  o  Conselheiro  Gino 
Ceotto  Filho  apresentou  a  proposta  de  indicativo  de  adesão  imediata  da  UFV;  e  a 
conselheira Ângela Maria Soares Ferreira apresentou proposta de não adesão da UFV; com 
o encaminhamento, na reunião da ANDIFES, das dúvidas apresentadas pelos Conselheiros 
sobre o conteúdo do Termo de Referência e que não foram, neste momento, esclarecidas. A 
proposta do conselheiro Gino Ceotto Filho foi aprovada, com doze votos favoráveis e três 
votos contrários. Às onze horas e vinte minutos, a reunião foi encerrada. Para constar, foi 
lavrada a presente ata, que, se achada conforme, será assinada pelo Presidente, Professor 
Luiz  Cláudio  Costa  e  pela  Secretária  de  Órgãos  Colegiados,  Maria  das  Graças  Soares 
Floresta.  
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