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Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e noventa e nove, às 3 

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

Federal de Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais, reuniu-se, pela ducentésima quadragésima 5 

vez, o seu Conselho Universitário, presidido pelo professor Carlos Sigueyuki Sediyama, 6 

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

Colegiados. Os conselheiros presentes foram os que seguem: Leiza Maria Granzinolli, 8 

Walmer Faroni, José Henrique de Oliveira, Maurinho Luiz dos Santos, Marcelo José Vilela, 9 

Luiz Aurélio Raggi, Adriel Rodrigues de Oliveira, Luiz Antônio Maffia e seu suplente, 10 

Joaquin Hernán Patarroyo Salcedo, este com direito a voz, Aluízio Borém de Oliveira, José 11 

Luiz Rangel Paes, Geraldo José da Silva Santana, Carlos Gomes da Cunha, Maria 12 

Claurinda Pereira dos Santos Reis, suplente do conselheiro Álvaro de Araújo, e Ediney 13 

Neto Chagas, suplente do conselheiro Frederico Nunes de Borges Lima. Inicialmente, a 14 

presidência informou que, na segunda-feira, esteve no Rio de Janeiro,  em reunião que 15 

contou com a presença do professor Abílio Baeta Neves e dos reitores das universidades de 16 

Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, em que foi objeto de discussão o projeto de 17 

autonomia universitária. No consenso dos reitores, há necessidade de esclarecimento 18 

quanto a definição do orçamento, que na proposta se apresenta a do ano de 1997; há 19 

necessidade de estabelecer critérios de atualização dos valores ou outro mecanismo que 20 

garanta o aporte necessário à manutenção das universidades. Há um prazo de 20 dias para 21 

encaminhamento de sugestões. O conselheiro Aluízio Borém de Oliveira solicitou 22 

informações sobre o andamento da tramitação do processo referente às normas do concurso 23 

para professor titular. Com a informação dos diretores dos Centros de Ciências de que 24 

alguns departamentos já encaminharam sugestões e propostas, acordou-se que deverá ser 25 

marcada para breve  reunião do Conselho para discussão do assunto. A conselheira Leiza 26 

Maria Granzinolli sugeriu que fosse convidada a diretora de Recursos Humanos, para que, 27 

na discussão do item 3 da pauta, possa prestar esclarecimentos quanto aos processos 28 

referentes à movimentação de servidores. A sugestão foi acatada pelo plenário. Posto isso, 29 

o plenário passou à análise dos assuntos da pauta, a seguir relacionados. Item 1- 30 

INDICAÇÃO DE NOME DE DOCENTE A SER AGRACIADO COM A MEDALHA DE 31 

OURO PETER H. ROLFS DO MÉRITO EM PESQUISA (ART. 5º DO REGIMENTO DA 32 

MEDALHA)  (99-06495) – aprovada, por unanimidade, por proposição do conselheiro José 33 

Henrique de Oliveira, a indicação do professor Paulo Afonso Ferreira, do Departamento de 34 

Engenharia Agrícola, para ser agraciado com a Medalha de Ouro Peter H. Rolfs do Mérito 35 

em Pesquisa, no ano de 1999. Item 2- SOLICITAÇÕES DIVERSAS - 2.1- Departamento 36 

de Engenharia Florestal -  2.1.1- Alteração do regime de trabalho do professor Gumercindo 37 

Souza Lima, de 40 horas, com dedicação exclusiva, para 20 horas semanais (99-03220) – 38 

aprovada, por unanimidade, por proposição do conselheiro Marcelo José Vilela, a sua 39 

retirada de pauta e encaminhamento à Procuradoria Jurídica, para pronunciamento, 40 

precisamente quanto às seguintes indagações: 1) Procedida a conversão do regime de 41 

trabalho para 20 horas semanais, quando deixar o cargo no Instituto Estadual de Florestas, o 42 

professor Gumercindo terá assegurado, conforme a legislação vigente, o direito de revertê-43 

lo para 40 horas, com dedicação exclusiva, que é o seu regime atual? 2) Existe outra 44 

alternativa legal para atender à solicitação, possibilitando ao professor Gumercindo manter 45 
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o seu vínculo com a UFV enquanto ocupa o seu cargo no IEF? Item 3- MOVIMENTAÇÃO 46 

DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS – preliminarmente, o plenário 47 

discutiu as seguintes questões: 1) alguns servidores, apesar de todos os esforços envidados 48 

pela Diretoria de Recursos Humanas e as instâncias da Administração para o seu 49 

ajustamento ao serviço, são improdutivos e até perturbam o serviço dos colegas e, no 50 

entanto, são praticamente indemissíveis, em face da legislação vigente; 2) alguns 51 

servidores, com problema de desajuste no local de trabalho ou problemas pessoais, com a 52 

assistência institucional têm conseguido encontrar formas de adaptação mediante remoção 53 

de setor; 3) a movimentação interna de servidores é um instrumento que também serve para 54 

atender à necessidade de buscar o melhor ajustamento do servidor ao serviço, mas deve 55 

atender, prioritariamente, à distribuição racional do pessoal, em função da necessidade do 56 

serviço da Instituição. Durante essas discussões, estiveram presentes no plenário a 57 

professora Nina Rosa da Silveira Cunha, diretora de Recursos Humanos, e José Rubens 58 

Reis Raposo,  diretor-adjunto. Com respeito aos processos em pauta, a conselheira Leiza 59 

Maria Granzinolli propôs que se constituísse uma Comissão, para analisar detalhadamente 60 

os casos mais problemáticos, visando subsidiar a deliberação deste Conselho, o que foi 61 

aprovado, por unanimidade. A Comissão ficou constituída pelos conselheiros Carlos 62 

Gomes da Cunha (presidente) e Aluízio Borém de Oliveira e pelo servidor Carlos Castilho 63 

Oliveira Moreira, da diretoria de Recursos Humanos. 3.1- Geraldo Magela da Silva Rosado 64 

(99-05020) – aprovada, por unanimidade, por proposição do conselheiro Joaquin Hernán 65 

Patarroyo Salcedo, a retirada de pauta do processo, para ser analisado pela Comissão 66 

designada pelo Conselho. 3.2- Braz Quintão Lana (99-05021) - aprovada, por unanimidade, 67 

por proposição do conselheiro Joaquin Hernán Patarroyo Salcedo, a retirada de pauta do 68 

processo, para ser analisado pela Comissão designada pelo Conselho. 3.3- Francisco 69 

Evandro Marangon (99-03310) - aprovada, por unanimidade, por proposição da conselheira 70 

Leiza Maria Granzinolli, a retirada de pauta do processo, para que a Comissão designada 71 

pelo Conselho analise as circunstâncias da transferência e a real necessidade do órgão de 72 

destino do servidor. Após a análise desses processos, retiraram-se do plenário os 73 

conselheiros Adriel Rodrigues de Oliveira e Joaquin Hernán Patarroyo Salcedo. 3.4- 74 

Francisco Viana Teixeira (99-05294) - aprovada, por unanimidade, por proposição do 75 

conselheiro Luiz Aurélio Raggi, a transferência do servidor Francisco Viana Teixeira do 76 

Serviço de Conservação das Instalações, da Pró-Reitoria de Administração, para o 77 

Departamento de Engenharia Agrícola. 3.5- Paulo César Fontes Pimentel (99-01248) – 78 

aprovada, por unanimidade, por proposição do conselheiro Luiz Aurélio Raggi, a 79 

transferência do servidor Paulo César Fontes Pimental da Divisão de Transportes para o 80 

Departamento de Engenharia Florestal. 3.6- Eliana Ferreira da Rocha (98-10762) – 81 

aprovada, por unanimidade, por proposição do conselheiro Maurinho Luiz dos Santos, a 82 

transferência da servidora Eliana Ferreira da Rocha da Biblioteca Central para o 83 

Departamento de Informática.  Item 4- PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - 4.1- 84 

Departamento de Economia - 4.1.1- Decisão do CEPE com relação ao Processo nº 98-85 

06053 – Avaliação do estágio probatório da professora Giovana Figueiredo Rossi (99-86 

04209) – aprovado, por onze votos contra um, por proposição do conselheiro Walmer 87 

Faroni, o arquivamento do processo, conforme parecer da Comissão instituída pela Portaria 88 

nº 0342/99. 4.2- Frederico Nunes Borges de Lima - 4.2.1- Decisão da matéria contida no 89 

Processo 99-03674  (99-06806) – aprovada, por unanimidade, por proposição da 90 
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conselheira Leiza Maria Granzinolli, a sua retirada de pauta. Após a análise desse processo, 91 

retirou-se do plenário o conselheiro Walmer Faroni. Item 5- PARA CONHECIMENTO - 92 

5.1- Programa Gestão de Pessoal: Programa de Desligamento Voluntário, Licença sem 93 

Remuneração, Jornada de Trabalho Reduzida – o plenário tomou conhecimento do 94 

Programa e resolveu aguardar a definição quanto à aplicabilidade do Programa às 95 

universidades. Antes de encerrar a reunião, o conselheiro Maurinho Luiz dos Sastnos 96 

registrou sua solicitação de que seja incluída, na pauta da próxima reunião, a proposta de 97 

modificação da Resolução nº 11/97. Às dezessete horas e quinze minutos, a reunião foi 98 

encerrada. Para constar, foi lavrada a presente ata, que, se achada conforme, será assinada 99 

pelo presidente e pelo secretário de Órgãos Colegiados.  100 


