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ATA Nº 469/2010 - CEPE

Aos seis dias do mês de maio do ano dois mil e dez, às quatorze horas e vinte minutos, no
Salão Nobre do Edifício Arthur da Silva Bernardes da Universidade Federal de Viçosa,
em  Viçosa,  Minas  Gerais,  reuniu-se,  pela  quadringentésima  sexagésima  nona  vez,  o
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, sob a presidência do Professor Luiz Cláudio
Costa,  Reitor, e secretariado pelo Professor Efraim Lázaro Reis, Secretário de Órgãos
Colegiados. Os Conselheiros presentes foram os que se seguem: Nilda de Fátima Ferreira
Soares;  Vicente  de  Paula  Lélis;  Cosme Damião Cruz;  Regina  Célia  Pereira  da  Silva,
representante do Conselheiro Gumercindo Souza Lima; Raul Narciso Carvalho Guedes;
Álvaro José Magalhães Neves e seu suplente Gino Ceotto Filho, este com direito a voz;
Tarcísio de Assunção Pizziolo; Márcio de Lucca Filho; Marina Dal Monte Figueiredo e
seu suplente, Vinícius Favilla Fuzeti, este com direito a voz; Vera Sônia Saraiva e Ana
Maria Gomes.  Item 1- APRECIAÇÃO DA PAUTA – O Presidente apresentou a pauta
da  reunião,  sendo  aprovada  por  unanimidade. Item 2-  APRECIAÇÃO DA ATA Nº
468/2009  –  aprovada,  por  unanimidade.  Item 3-  INFORMES DA REITORIA –  O
Presidente apresentou informações sobre a visita aos Estados Unidos, às Universidades de
Purdue,  Illinois  e  Miami  e  sobre  a  participação  na  reunião  da  ONG,  Global  Clinton
Initiative,  dirigida  pelo ex-presidente  Bill  Clinton,  na qual estavam presentes  mais  de
oitenta reitores, entre convidados da América do Norte, Central, Europa, e na qual a única
universidade da América do Sul convidada era a UFV. Falou sobre a reunião, que ocorrerá
em Brasília, com a presença de Ministros de Agricultura de vários países africanos. A
UFV foi a única instituição de ensino convidada para esta reunião, na qual o Reitor se fará
presente. Prestou informações também sobre a empresa terceirizada HL, para a qual o
CONSU já havia tomado decisão anterior, solicitando à PRJ que verificasse a situação
legal desta empresa em participar das próximas licitações. Informou que a empresa que
ganhou a concorrência na área da HL é a empresa Transbúzios. O Pró-Reitor de Ensino,
Conselheiro Vicente de Paula Lelis, solicitou permissão e informou ao plenário que, no
dia vinte e um de maio, deverá acontecer o Seminário sobre novas formas de acesso ao
ensino superior, de oito às doze horas. Item 4- REGIME DE TRABALHO DOCENTE
– O Presidente fez uma explanação prévia sobre a razão desta reunião, relativa à questão
do regime de trabalho docente de vinte horas, quarenta horas e Dedicação Exclusiva. Na
sequência,  o  Pró-Reitor  de  Gestão  de  Pessoas,  professor  Luiz  Antônio  Abrantes,  fez
apresentação  sobre  a  situação  do  corpo  docente  da  UFV, informando  que  45%  dos
docentes poderão se aposentar até 2012, e considerando que estão sendo contratados em
torno  de  duzentos  professores,  com  vagas  novas  oriundas  do  REUNI,  haverá  uma
renovação  muito  grande  na  Instituição  neste  aspecto.  Dentro  da  temática  da  reunião,
passou a informação que 99% do corpo docente da UFV atua em Regime de Dedicação
Exclusiva, o que representa o maior percentual nas instituições públicas de ensino. Foram
apresentadas, também, informações sobre o número de docentes por campi, por centros e
por departamentos e relação de docente/discente. Vários conselheiros se manifestaram,
colocando as razões  de serem contra  ou a  favor a um ou a outro regime de trabalho
docente e, em função disso, que o departamento deva ser o responsável, e que ali é o
fórum ideal  para  decisões  a  serem tomadas  nesta  questão.  Nessa  linha,  o  Presidente
informou que o Colegiado do Departamento de Direito aprovou que a distribuição do
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corpo docente daquele departamento deverá ficar  em 80% DE, 10% 40h e 10% 20h.
Tendo  em  vista  que  a  maioria  do  plenário  se  manifestou  encaminhando  que  o
departamento  deva  ser  o  fórum responsável  nesta  questão,  foi  proposto  que  o  CEPE
elabore documento aos departamentos, para que em função das atividades de ensino na
graduação e na pós-graduação, de pesquisa, de extensão e de gestão, os colegiados se
manifestem sobre a política departamental concernente à questão do regime de trabalho
docente de quarenta horas, vinte horas e de Dedicação Exclusiva e elaborem documentos
departamentais individuais que permitam decisões futuras dos Colegiados Superiores. Às
dezesseis  horas e quinze 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 pelo Secretário de Órgãos Colegiados, Professor Efraim Lázaro Reis.
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