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Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e noventa e nove, às  3 

oito horas e vinte e cinco minutos, na Sala de Reuniões da Reitoria da Universidade Federal 4 

de Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais, reuniu-se,  pela ducentésima trigésima segunda vez, 5 

em duas sessões, o seu Conselho Universitário, presidido pelo professor Luiz Sérgio 6 

Saraiva, reitor, e secretariada pelo professor Paulo Shikazu Toma, secretário de Órgãos 7 

Colegiados. Primeira sessão - conselheiros presentes: Carlos Sigueyuki Sediyama, Leiza 8 

Maria Granzinolli, Walmer Faroni, José Henrique de Oliveira, Maurinho Luiz dos Santos, 9 

Marcelo José Vilela, Luiz Aurélio Raggi, Adriel Rodrigues de Oliveira,  Flávio Alencar 10 

d’Araújo Couto, Joaquin Hernán Patarroyo Salcedo, Aluízio Borém de Oliveira e seu 11 

suplente, Luiz Carlos dos Santos, este com direito a voz, José Luiz Rangel Paes, Geraldo 12 

José da Silva Santana e seu suplente, Geraldo Honório de Oliveira Neto, este com direito a 13 

voz Carlos Gomes da Cunha, Álvaro de Araújo e Moisés Silveira Lobão. Inicialmente, a 14 

presidência informou que a COPEVE estava publicando os resultados do Vestibular/99. 15 

Comentou, na oportunidade, três fatos referentes a professores aposentados que são 16 

motivos de orgulho para a Instituição: 1) o professor Moacyr Maestri - escolhido pelos 17 

formandos de março próximo para paraninfo, em mais uma homenagem de reconhecimento 18 

à sua contribuição à UFV, ao ensino e à ciência; 2) a professora Magdala Alencar Teixeira - 19 

indicada para a presidência da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – CETEC; 3) 20 

o professor Daison Olzany Silva - escolhido para compor a lista tríplice para a presidência 21 

da FAPEMIG, juntamente com o engenheiro-agronômo Mário Ramos Vilela, da EPAMIG 22 

e ex-aluno da UFV, e o professor Luiz Paulo de Castro, da UFMG. No tocante às 23 

expectativas quanto à política do governo relativamente às universidades, a presidência 24 

informou o seguinte: 1) o orçamento foi encaminhado ao Congresso, para a apreciação, 25 

com uma previsão de corte de 30% no custeio das universidades, o que faz prever um 26 

quadro ainda mais difícil do que o do ano de 1998, ainda mais que os recursos para 27 

contratação de professores substitutos devem provir dessa fonte; houve uma mobilização 28 

dos reitores para aprovar, junto ao relator do projeto de orçamento, uma emenda no sentido 29 

de aumentar os recursos destinados às universidades; mas, desse esforço, resultou apenas 30 

uma emenda pouco significativa, de 16 milhões de reais; 2) o governo espera definir 31 

rapidamente (até meados do corrente ano) o modelo de autonomia para as universidades, 32 

pois está convicto de que sua regulamentação pode ser feita mediante lei complementar ou 33 

decreto, e , tão logo esteja concluída a regulamentação, convidará algumas instituições para 34 

a implementação do programa de autonomia em sua fase inicial; 3) os reitores têm 35 

acompanhado com preocupação as mudanças promovidas pelo governo nos órgãos de 36 

fomento à ciência e tecnologia, especialmente nos casos do CNPq e da FINEP. No plano 37 

estadual, a presidência informou que está aguardando a definição do novo governo quanto 38 

ao “Programa Minas Joga Limpo” que, mediante convênio entre o governo estadual e a 39 

UFV, prevê a construção de 300 usinas de reciclagem de lixo, das quais 20 já estão 40 

concluídas e outras 80 estão em fase de implantação. No plano interno, a presidência 41 

lembrou que, ainda em março, deverá ser elaborado o Regimento Geral, complementando o 42 

processo de atualização das normas da Instituição, esperando também que em breve seja 43 

homologado pelo Conselho Nacional de Educação o novo Estatuto, recentemente aprovado 44 

por este Conselho. Disse, na oportunidade, que está programado para os dias 2 e 3 de 45 
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março, o Seminário Internacional Biowork II, para o que se espera a presença do ganhador 46 

do Prêmio Nobel da Paz de 1970, Norman E. Borlaug. O conselheiro Aluízio Borém de 47 

Oliveira solicitou à presidência esclarecimento sobre o andamento dos trabalhos da 48 

comissão presidida pelo professor Nairam Félix de Barros, para a definição das normas 49 

para concurso de professor titular. A presidência comunicou que, segundo informação do 50 

professor Nairam Félix de Barros, o trabalho está concluído e em breve o resultado será 51 

entregue ao reitor. Informou, ainda, que contactaria o professor Nairam Félix de Barros 52 

cobrando o relatório da comissão. Durante a fala da presidência, retirou-se do plenário o 53 

conselheiro Geraldo José da Silva Santana, e chegou o conselheiro Nelson José Gomes 54 

Barbosa. Posto isso, submeteu à apreciação do plenário as Atas 228, 229, 230 e 231, que 55 

foram aprovadas, por unanimidade, por proposição dos conselheiros Marcelo José Vilela, 56 

José Henrique de Oliveira, Marcelo José Vilela e Walmer Faroni, respectivamente. Em 57 

seguida, o plenário passou à análise dos assuntos da pauta, a seguir relacionados.  Item 1-58 

CONVÊNIOS – CONTRATOS – ACORDOS – homologadas, por unanimidade, por 59 

proposição do conselheiro Joaquin Hernán Patarroyo Salcedo, as assinaturas de todos os 60 

documentos constantes na pauta. São eles: CONVÊNIOS – 01- Convênio UFV/CEE – 61 

CENTRO DE ENSINO DE EXTENSÃO, de 27.7.98 (Colaborar para realização do 62 

Processo Seletivo –  Vestibular/1999); 02 - Termo Aditivo nº 1/98, de 12.11.98, ao 63 

Convênio UFV/UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON, de 18.4.98  (Colaborar, para 64 

assumir, em conjunto, projetos educacionais, acadêmicos e técnico-científicos); 03 - Termo 65 

Aditivo nº 2/98, de 18.12.98, ao Convênio UFV/CEASA – CENTRAIS DE 66 

ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS/SEAPA – SECRETARIA DE ESTADO DE 67 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS/CEE – 68 

CENTRO DE ENSINO DE EXTENSÃO, de 3.2.98 (Orientar a implantação de um sistema 69 

de coleta seletiva dos resíduos sólidos (orgânicos e inorgânicos), para favorecer o 70 

reaproveitamento e reciclagem). CONTRATOS- 01-  Contrato UFV/INSTITUTO 71 

CULTURAL SÃO JOSÉ/CEE – CENTRO DE ENSINO DE EXTENSÃO, de 7.10.98 72 

(Elaborar e digitar o “Manual Didático Pedagógico”); 02 - Termo Aditivo nº 1/98, de 73 

24.11.98, ao Contrato UFV/TRANSEGURO – TRANSPORTE DE VALORES E 74 

VIGILÂNCIA LTDA., de 25.11.97 (Prorrogar o prazo de vigência do contrato original, por 75 

mais doze meses); 03- Termo de Rescisão nº 1/98, de 15.12.98, ao Contrato UFV/PAB- 76 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, de 15.12.98 (Rescindir o contrato original); 04 - 77 

Contrato UFV/EDITORA – JOSÉ ANIBAL COMASTRI/JOSÉ CLÁUDIO TULER, de 78 

16.12.98 (Ceder o direito de editar, publicar e comercializar a obra intitulada: “Topografia 79 

– Altimetria”); 05- Contrato UFV/TD SOFTWARE LTDA., de 22.12.98 (Preparar o 80 

manuseio do programa “Superstok”); 06- Contrato UFV/EDITORA-ROSÂNGELA 81 

SVIERCOSKI FERREIRA, de 30.12.98 (Ceder o direito de publicar, editar e comercializar 82 

a obra: “Matemática Aplicada às Ciências Agrárias: Análise de Dados e Modelos”); 07- 83 

Contrato UFV/FUNARBE- FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES, de 30.12.98 (Prestar 84 

serviços na execução de obras complementares do Edifício do Pavilhão de Aulas II e das 85 

instalações do Estábulo Modelo). TERMOS DE COMPROMISSO- 01- Termo Aditivo nº 86 

1/98, de 16.11.98, ao Termo de Permissão de Uso UFV/IBGE – INSTITUTO 87 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA  E ESTATÍSTICA, de 21.7.95 (Incluir obrigação no 88 

Termo Original); 02- Termo de Doação UFV/MUNICÍPIO DE TEIXEIRAS-MG, de 89 

28.12.98 (Doar um microcomputador). Item 2- TREINAMENTO – 2.1- Wathney 90 
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Hermsdorff – CPD (96-05851) – aprovada, por unanimidade, por proposição do 91 

conselheiro Joaquin Hernán Patarroyo Salcedo, a solicitação do referido técnico, de 92 

mudança de área de treinamento, de Engenharia Agrícola/Armazenamento e Processamento 93 

de Produtos Vegetais na linha de Racionalização do Uso de Energia Elétrica para a área de 94 

Energia na Agricultura. Na oportunidade, o conselheiro Adriel Rodrigues de Oliveira 95 

comentou a necessidade de definir uma política de treinamento específico para os 96 

servidores técnicos de nível superior. Item 3- SOLICITAÇÕES DIVERSAS  - 3.1- 97 

Redistribuição de servidores da Escola  Agrícola Arthur   Bernardes – DEAAB para órgãos 98 

da UFV. 3.1.1- Geraldo Magela de Paula - Divisão de Saúde (98-12147) – aprovada, por 99 

dezesseis votos contra um, por proposição do conselheiro Walmer Faroni, a solicitação de 100 

redistribuição do referido servidor para a Divisão de Saúde/UFV.  3.1.2- Francisco  José  101 

Alves Penna  -  Diretoria Financeira (98-12157) - aprovada, por dezesseis votos contra um, 102 

por proposição da conselheira Leiza Maria Granzinolli, a solicitação de redistribuição do 103 

referido servidor para a Diretoria Financeira/UFV. 3.1.3- João  Francisco Fialho - Diretoria 104 

de Material (98-12356) – o conselheiro Flávio Alencar d’Araújo Couto propôs indeferir a 105 

solicitação, considerando a idade e o tempo de serviço do servidor. Entretanto, a proposta 106 

do referido conselheiro foi derrotada por dezesseis votos contra um, sendo, portanto, 107 

aprovada, a solicitação de redistribuição do referido servidor para a Diretoria de 108 

Material/UFV. 3.1.4- Roberto  Pereira  Machado - Departamento de Solos (98-09669) - 109 

aprovada, por unanimidade, por proposição do conselheiro José Henrique de Oliveira, a 110 

solicitação de redistribuição do referido servidor para o Departamento de Solos/UFV. 3.1.5- 111 

Maria de Fátima de Souza Freitas – Departamento de Informática (96-11189) – aprovada, 112 

por unanimidade, por proposição do conselheiro Flávio Alencar d’Araújo Couto, a 113 

solicitação de redistribuição da referida servidora para a UFV, ficando à disposição da 114 

Diretoria de Recursos Humanos a definição do órgão em que será lotada. 3.1.6- Sidney 115 

Sales Bernardino – Departamento de Biologia Animal (98-12582)  - aprovada, por 116 

unanimidade, por proposição do conselheiro Luiz Carlos dos Santos, a retirada de pauta do 117 

processo para melhor instrução quanto ao tempo de serviço e tempo remanescente para 118 

aposentadoria do servidor.  3.1.7- Iraci  Conceição  da  Silva  Lopes –  Departamento   de   119 

Bioquímica e  Biologia Molecular (98-09671) - aprovada, por unanimidade, por proposição 120 

do conselheiro Joaquin Hernán Patarroyo Salcedo, a solicitação de redistribuição da 121 

referida servidora para o Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular/UFV . 3.1.8- 122 

Paulo Roberto Correa Costa – Diretoria de Recursos Humanos (98-12109) – aprovada, por 123 

dezesseis votos contra um, por proposição do conselheiro Luiz Aurélio Raggi, a solicitação 124 

de redistribuição do referido servidor para a Diretoria de Recursos Humanos/UFV. 125 

Esgotados os assuntos da pauta, o plenário decidiu apreciar, extrapauta, os processos a 126 

seguir relacionados: Redistribuição de servidores da Escola  Agrícola   Arthur   Bernardes – 127 

DEAAB para órgãos da UFV-  1º) 99-00493- Maria José Gouveia da Silva – Biblioteca 128 

Central – aprovada, por dezesseis votos contra um, por proposição do conselheiro Joaquin 129 

Hernán Patarroyo Salcedo, a solicitação de redistribuição da referida servidora para o setor 130 

de Catalogação e Classificação da Biblioteca Central da UFV. 2º) 99-00052 - Juscelino 131 

Santos de Oliveira – Departamento de Veterinária - aprovada, por unanimidade, por 132 

proposição do conselheiro Maurinho Luiz dos Santos, a solicitação de redistribuição do 133 

referido servidor para o Departamento de Veterinária/UFV. 3º) 98-06302 – Jorge Luiz 134 

Martins – Editora – UFV- aprovada, por unanimidade, por proposição do conselheiro 135 
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Aluízio Borém de Oliveira, a solicitação de redistribuição do referido servidor para a 136 

Editora/UFV. Por falta de melhores informações quanto à adequação dos servidores às 137 

necessidades da UFV, o CONSU decidiu devolver à DRH os Processos nºs 98-00386 e 98-138 

09667, também referentes à redistribuição de servidores da Escola  Agrícola   Arthur   139 

Bernardes – DEAAB para órgãos da UFV. Às onze horas e trinta e cinco minutos, a reunião 140 

foi suspensa. Segunda sessão – iniciada às quatorze horas e trinta minutos, na Sala de 141 

Reuniões da Reitoria da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais, sob a 142 

presidência do professor Luiz Sérgio Saraiva, reitor, e secretariada pelo professor Paulo 143 

Shikazu Toma, secretário de Órgãos Colegiados. Compareceram os conselheiros 144 

nominados na primeira sessão, à exceção dos conselheiros Geraldo José da Silva Santana, 145 

Álvaro Araújo e Nelson José Gomes Barbosa. Iniciada a sessão, o plenário retornou à 146 

discussão, extrapauta, dos processos: 4º) 98-11467- Avaliação de estágio probatório – Luiz 147 

Cláudio Lopes Alves – DAD – o plenário decidiu, por unanimidade, acatar a proposição do 148 

conselheiro Joaquin Hernán Patarroyo Salcedo, de não aprovar o desempenho do estágio 149 

probatório do referido docente e, ainda, recomendar ao reitor instaurar processo 150 

administrativo nos termos da legislação, cujo resultado deverá ser submetido a este 151 

Conselho, em tempo hábil. 5º) 99-00603 -  Ângela Cristina Oliveira Stringheta - Relata 152 

fatos ocorridos em função de decisão judicial contra a UFV, na qual foi penalizada como 153 

litisconsorte -  após conhecimento do teor do processo e os fatos contidos nos Processos nºs 154 

98-006009 e 98-11784, o plenário decidiu nomear uma comissão, constituída pelos 155 

conselheiros Joaquin Hernán Patarroyo Salcedo, presidente, Geraldo Honório de Oliveira 156 

Neto e Luiz Carlos dos Santos, para analisar os fatos e estudar uma proposta de solução, 157 

num prazo de quinze dias,  para posterior decisão deste Conselho. Às dezesseis horas, a 158 

reunião foi encerrada. Para constar, foi  lavrada a presente ata, que, se achada conforme, 159 

será assinada pelo professor Luiz Sérgio Saraiva, reitor, e pelo professor Paulo Shikazu 160 

Toma, secretário de Órgãos Colegiados. 161 


