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Aos quinze dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e noventa e nove, às  oito 3 

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

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

quadragésima terceira vez, o seu Conselho Universitário, presidido pelo professor Luiz 6 

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

Órgãos Colegiados, para discutir o Relatório da Comissão de Política e 8 

Desenvolvimento de Assistência Estudantil - COPAE. Os conselheiros presentes foram 9 

os que seguem: Leiza Maria Granzinolli, Walmer Faroni, José Henrique de Oliveira, 10 

Maurinho Luiz dos Santos, Marcelo José Vilela, Luiz Aurélio Raggi, Adriel Rodrigues de 11 

Oliveira, Frederico José Vieira Passos, suplente da conselheira Elza Fernandes de Araújo, 12 

Joaquin Hernán Patarroyo Salcedo, suplente do conselheiro Luiz Antônio Maffia, Luiz 13 

Carlos dos Santos, suplente do conselheiro Aluízio Borém de Oliveira, Geraldo José da 14 

Silva Santana, Carlos Gomes da Cunha, Paulo Roberto da Silva, Frederico Nunes de 15 

Borges Lima e seu suplente, Ediney Neto Chagas, este com direito a voz. Inicialmente, a 16 

presidência lembrou o significado desta data, o Dia do Professor, cumprimentando os 17 

conselheiros professores. Informou que, no próximo dia 29.10, às 10h, está programada 18 

uma palestra do presidente do Conselho Nacional de Educação, professor Éfrem de Aguiar 19 

Maranhão, sobre diretrizes curriculares, no Auditório da Biblioteca Central. Sobre a 20 

autonomia universitária, informou que o MEC substituiu o Projeto de Lei, que foi objeto de 21 

discussão na última reunião deste Conselho, por uma nova versão, em que já não constam 22 

muitos dos pontos questionados, como a transferência das unidades de ensino médio 23 

integrantes de universidades, o artigo sobre a intervenção do Ministério nas universidades, 24 

a ingerência de outros ministérios e o contrato de desenvolvimento institucional – este, 25 

substituído por “projeto de desenvolvimento institucional”. Informou, também, que a 26 

Frente Parlamentar em defesa da universidade pública recomenda que se elabore uma 27 

proposta de consenso das três associações, ANDIFES, ANDES e FASUBRA, como 28 

alternativa à proposta do Governo. O conselheiro Walmer Faroni propôs que, para 29 

discussão do assunto da pauta, sejam convidados ao plenário os membros da COPAE, para 30 

a apresentação do 2º Relatório Parcial de seus trabalhos. Apresentaram-se, no plenário, os 31 

professores José Maurício de Souza Campos, Antônio Alberto da Silva, Raquel Monteiro 32 

Cordeiro de Azeredo, o acadêmico Renato Vieira Alves, a chefe da Divisão de 33 

Alimentação, Lúcia Helena Rodrigues Lourenço, e a nutricionista Maria Inês de Souza 34 

Dantas. O conselheiro Walmer Faroni fez uma apresentação geral sobre o andamento dos 35 

trabalhos da Comissão e a professora Raquel Monteiro Cordeiro de Azeredo fez um relato 36 

detalhado dos procedimentos adotados no Restaurante Universitário e seus resultados. 37 

Depois da apresentação do Relatório e dos encaminhamentos adicionais, retiraram-se do 38 

plenário os membros da Comissão. Após as discussões, foi aprovado, por unanimidade, por 39 

proposição do conselheiro Adriel Rodrigues de Oliveira, manter os preços das refeições, 40 

conforme determinado pela Resolução nº 10/99-CONSU, até o final do presente semestre 41 

letivo. Aprovado, também, por unanimidade, por proposição do conselheiro Maurinho Luiz 42 

dos Santos, que a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, com a assessoria da Comissão de 43 

Política e Desenvolvimento de Assistência Estudantil – COPAE, elabore um projeto de 44 

política e assistência estudantil e o apresente no prazo de 60 (sessenta) dias, para apreciação 45 
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do Conselho. Essa decisão ficou consubstanciada na Resolução 11/99. Às doze horas, a 46 

reunião foi encerrada. Para constar, foi  lavrada a presente ata, que, se achada conforme, 47 

será assinada pelo professor Luiz Sérgio Saraiva, reitor, e pelo professor Paulo Shikazu 48 

Toma, secretário de Órgãos Colegiados. 49 


