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Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano dois mil, às quatorze horas e quarenta 3 

minutos, na Sala de Reuniões da Reitoria da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa, 4 

Minas Gerais, reuniu-se, pela ducentésima qüinquagésima vez, o seu Conselho 5 

Universitário, presidido pelo professor Luiz Sérgio Saraiva, reitor, e secretariada pelo 6 

professor Paulo Shikazu Toma, secretário de Órgãos Colegiados. Os conselheiros presentes 7 

foram os que seguem: Carlos Sigueyuki Sediyama, Leiza Maria Granzinolli, Walmer 8 

Faroni, José Henrique de Oliveira, Luiz Aurélio Raggi, Adriel Rodrigues de Oliveira, 9 

Frederico José Vieira Passos, Agostinho Lopes de Souza, José Maurício de Souza Campos,  10 

Josefina Bressan Resende Monteiro, suplente do conselheiro George Henrique Kling de 11 

Moraes, Lúcio Antônio de Oliveira Campos, Roberto Andrea Müller, Orlando Monteiro da 12 

Silva, Luiz Antônio Maffia, Luiz Carlos dos Santos, Nádia Dutra de Souza, suplente do 13 

conselheiro Luiz Fernando Reis, Geraldo José da Silva Santana, Álvaro de Araújo, Paulo 14 

Roberto da Silva, Silvana Maria Novaes Ferreira Ribeiro, suplente do conselheiro Sérgio 15 

Aroeira Braga, Mariana Rodrigues dos Santos e José Chequer. Os conselheiros Maurinho 16 

Luiz dos Santos, Marcelo José Vilela, Sylvia Maria Machado Vendramini, Luiz Fernando 17 

Reis e Carlos Gomes da Cunha justificaram a ausência. Inicialmente, a presidência 18 

observou que a presente reunião do Conselho é a última desta gestão. Comentou que, não 19 

obstante as dificuldades decorrentes do quadro de restrições orçamentárias, foi uma gestão 20 

profícua, com sensível crescimento e desenvolvimento da Instituição. Um aspecto de 21 

destaque foi o clima de diálogo e entendimento estabelecido na comunidade universitária, o 22 

que contribuiu para melhorar as relações interpessoais no ambiente de trabalho. Os 23 

servidores técnico-administrativos foram contemplados com um programa de treinamento 24 

há muito tempo reivindicado. Deve-se destacar a dedicação à Instituição que os servidores 25 

têm demonstrado de forma distinta do que se observa em outras universidades, não obstante 26 

o quadro salarial desmotivador. No tocante à graduação, uma prioridade definida desde o 27 

início da gestão, houve importante realização, com revisão curricular de praticamente todos 28 

os cursos de graduação, expansão significativa de vagas e criação de nove cursos - quatro já 29 

iniciados no presente ano e cinco a serem iniciados no próximo ano -, além da autorização 30 

para a instituição do curso de Dança, em 2002. Essa realização foi mérito, principalmente, 31 

da Pró-Reitoria de Ensino, apoiada pela Comissão Permanente de Política e 32 

Desenvolvimento do Ensino de Graduação, constituída pelo pró-reitor de Ensino, dos 33 

diretores de Centros de Ciências, dos representantes dos Centros de Ciências, do CEPE e do 34 

Conselho Técnico de Graduação. A expansão de vagas exigiu a construção do novo 35 

Pavilhão de Aulas, concebido de forma funcional e incorporando recursos técnicos 36 

modernos para a prática pedagógica. A construção foi concebida e concretizada graças à 37 

dedicação de um grupo de professores e técnicos da Prefeitura do Campus, que não 38 

mediram esforços pra concluí-la. A propósito de edificações, merecem ser destacadas as 39 

conclusões do edifício do Centro de Ciências Exatas e da Unidade de Ensino, Pesquisa e 40 

Extensão em Gado de Leite. Ainda com respeito à prioridade para a questão acadêmica, 41 

houve o esforço para a ampliação do acervo bibliográfico, com aquisição de cerca de 20% 42 

de todo o acervo nos últimos quatro anos. No nível da gestão institucional, mencionou ter 43 

sido fundamentais a elaboração e a implementação do Plano Estratégico de 44 

Desenvolvimento Institucional, com avaliações anuais, a partir das políticas definidas pelas 45 
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pró-reitorias correspondentes e das prioridades dos vinte e oito departamentos, sendo que 46 

todas as decisões foram tomadas pelos Colegiados Superiores, que se reuniram 47 

mensalmente, consolidando a democracia interna. Nesse sentido, são marcos importantes o 48 

Estatuto e o Regimento Geral aprovados recentemente. A elaboração e aprovação do 49 

Estatuto era um desafio que já durava mais de dez anos. Também, vale a pena mencionar o 50 

avanço no processo de informatização, com grande expansão da rede de fibra ótica, 51 

equipamentos e instalações, além do aumento da velocidade de processamento da Internet. 52 

A informatização dos órgãos e procedimentos acadêmicos e administrativos foi agilizada e 53 

teve grandes avanços. A propósito, convidou os conselheiros para  a exposição do diretor 54 

da CPD sobre a informatização da Instituição, na próxima segunda-feira, no Auditório da 55 

Biblioteca Central. Finalizando a parte do expediente, o presidente disse não ter receio de 56 

afirmar que a UFV de hoje é significativamente melhor do que aquela que recebeu há 57 

quatro anos. Por fim, agradeceu os conselheiros a colaboração prestada com espírito de 58 

dedicação à causa da educação e desta Instituição, contribuindo para o êxito desta gestão. 59 

Em seguida, o presidente submeteu à apreciação do plenário a Ata 249, que foi aprovada, 60 

por unanimidade, por proposição do conselheiro José Henrique de Oliveira.  Posto isso, o 61 

plenário passou à análise dos itens da pauta, a seguir relacionados. Item 1- 62 

MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS - 1.1- Maria de 63 

Fátima Coutinho Rangel Bizerra (99-03755) - aprovada, por unanimidade, em votação 64 

secreta, a remoção da servidora Maria de Fátima Coutinho Rangel Bizerra, da Procuradoria 65 

Jurídica para o Departamento de Educação. 1.2- Ana Luisa Fontes de Oliveira (00-05651) - 66 

aprovada, por unanimidade, em votação secreta, a remoção da servidora Ana Luisa Fontes 67 

de Oliveira, do Sistema de Rádio e Televisão para a Editora da UFV. 1.3- Braz Quintão 68 

Lana (00-06277) - aprovada, por unanimidade, a sua retirada de pauta. 1.4- Dimas Lopes da 69 

Silva (99-05974) - aprovada, por unanimidade, a sua retirada de pauta.  1.5- José Francisco 70 

dos Reis (99-07659) aprovada, por unanimidade, a sua retirada de pauta. 1.6- José Antonio 71 

Viana (00-04556) - aprovada, por unanimidade, em votação secreta, a remoção do servidor 72 

José Antonio Viana, do Serviço de Limpeza e Zeladoria para a Pró-Reitoria de Ensino 73 

(PVA). Em seguida, foram aprovadas, em bloco, por unanimidade, em votação secreta, a 74 

remoção dos servidores constantes nos subitens 1.7 a 1.9. 1.7- Raimundo Nonato Cardoso 75 

(00-04555) – do Serviço de Limpeza e Zeladoria para a Pró-Reitoria de Ensino (PVA); 1.8- 76 

Pedro Hilário Filho (00-05152) - do Departamento de Biologia Geral para o Departamento 77 

de Engenharia Agrícola. 1.9- Jurandir Lopes Fialho (00-04558) – do Serviço de Limpeza e 78 

Zeladoria para a Pró-Reitoria de Ensino (PVA). Item 2-  SOLICITAÇÕES DIVERSAS - 79 

2.1- Departamento de Fitotecnia - 2.1.1- Cessão da casa nº 4 da Vila Chaves para o 80 

funcionário Antônio Jacinto de Castro (00-03199) - aprovada, por unanimidade, em 81 

votação secreta, a cessão da casa nº 4 da Vila Chaves para o funcionário Antônio Jacinto de 82 

Castro. 2.1.2- Cessão de casa localizada na área Janjão para o funcionário José Alaíde 83 

Batista (98-10119) – acatado, por unanimidade, o parecer da Comissão de Espaço Físico, 84 

constante na página 4 do processo, autorizando a demolição da casa localizada na área 85 

Janjão. Após a análise desse processo, retirou-se do plenário o conselheiro Luiz Antônio 86 

Maffia. 2.2- Diretório Central dos Estudantes - 2.2.1- Esclarecimentos com relação à perda 87 

de bolsa (00-03905) – após ampla discussão e os devidos esclarecimentos feitos pelo 88 

conselheiro Walmer Faroni, o plenário, com um voto contrário, por proposição do 89 

conselheiro Frederico José Vieira Passos, considerou improcedente o questionamento 90 
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encaminhado pelos estudantes e ratificou as medidas tomadas pelo Serviço de Bolsa, da 91 

Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, de suspender as bolsas Atividade, de Alimentação 92 

e Integral aos estudantes contemplados com bolsa de Iniciação Científica. Após a análise 93 

desse processo, retirou-se do plenário o conselheiro Luiz Carlos dos Santos. 2.3- 94 

Universidade Federal de Juiz de Fora - 2.3.1- Redistribuição da servidora Mara Rodrigues 95 

para a UFJF (98-11162) – aprovada, por unanimidade, em votação secreta, a redistribuição 96 

da servidora Mara Rodrigues para a UFJF, condicionada à permuta de vaga e efetivação 97 

apenas após abril de 2001. 2.4- Antônio Cezar Pereira Calil – CEDAF - 2.4.1- 98 

Redistribuição da UFF para a UFV da servidora Edithe Maria Rena Silveira (00-014) - 99 

aprovada, por unanimidade, em votação secreta, a redistribuição da servidora Edithe Maria 100 

Rena Silveira da UFF para a UFV. Após a análise desse processo, retirou-se do plenário o 101 

conselheiro Álvaro de Araújo. Esgotados os assuntos da pauta, o plenário decidiu apreciar, 102 

extrapauta, o Processo 00-07940 – Comissão Coordenadora do Curso de Direito – 103 

Recurso contra criação de vaga após concurso de vagas ociosas – inicialmente, o recurso 104 

foi analisado exaustivamente. Posteriormente, foi rejeitada, por dezessete votos contra dois, 105 

a proposta do conselheiro Adriel Rodrigues de Oliveira, de encaminhar, preliminarmente, o 106 

processo ao CEPE para reconsideração. Em seguida, foi  aprovado, por unanimidade, por 107 

proposição do conselheiro Agostinho Lopes de Souza,  ratificar a decisão do CEPE e 108 

encaminhar-lhe o processo, para conhecimento. Às dezessete horas e cinqüenta minutos, a 109 

reunião foi encerrada. Para constar, foi lavrada a presente ata, que, se achada conforme, 110 

será assinada pelo presidente e pelo secretário de Órgãos Colegiados.  111 


