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Aos dez dias do mês de outubro do ano dois mil, às dezessete horas e quinze minutos, na 3 

Sala de Reuniões da Reitoria da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais, 4 

reuniu-se, extraordinariamente, pela ducentésima qüinquagésima primeira vez, o seu 5 

Conselho Universitário, presidido pelo professor Carlos Sigueyuki Sediyama, vice-reitor, e 6 

secretariada pelo professor Paulo Shikazu Toma, secretário de Órgãos Colegiados. Os 7 

conselheiros presentes foram os que seguem: Leiza Maria Granzinolli, Walmer Faroni, José 8 

Henrique de Oliveira, Maurinho Luiz dos Santos, Ricardo Junqueira Del Carlo, substituto 9 

do conselheiro Marcelo José Vilela, diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 10 

Luiz Aurélio Raggi, Adriel Rodrigues de Oliveira, Frederico José Vieira Passos, Agostinho 11 

Lopes de Souza, George Henrique Kling de Moraes, Marlene Isabel Vargas Viloria, 12 

suplente do conselheiro Lúcio Antônio de Oliveira Campos, José Luís Braga e seu suplente, 13 

Antônio Cleber Gonçalves Tibiriçá, este com direito a voz, Roberto Andrea Müller e seu 14 

suplente, Márcio Sampaio Sarmet Moreira, este com direito a voz, Sylvia Maria Machado 15 

Vendramini e seu suplente, Lourival de Castro Vale, este com direito a voz, Joaquin 16 

Hernán Patarroyo Salcedo, suplente do conselheiro Luiz Antônio Maffia, Luiz Carlos dos 17 

Santos e seu suplente, José Maria Alves da Silva, este com direito a voz, Luiz Fernando 18 

Reis e sua suplente, Nádia Dutra de Souza, esta com direito a voz, Geraldo José da Silva 19 

Santana, Altamiro Theodoro de Assis, suplente do conselheiro Carlos Gomes da Cunha, 20 

Álvaro de Araújo e sua suplente, Maria Claurinda Pereira dos Santos Reis, esta com direito 21 

a voz, Paulo Roberto da Silva, Silvana Maria Novaes Ferreira Ribeiro, suplente do 22 

conselheiro Sérgio Aroeira Braga, e Wantuir Lopes Ferraz. Os conselheiros Orlando 23 

Monteiro da Silva e Carlos Gomes da Cunha justificaram a ausência. Inicialmente, a 24 

presidência explicou ao plenário que a reunião foi convocada, em caráter extraordinário, 25 

sem menção do assunto a ser tratado, nos termos do parágrafo único do artigo 3º do 26 

Regimento Geral, com o objetivo de comunicar os termos da transição do comando da 27 

UFV. Com o término do mandato do professor Luiz Sérgio Saraiva, no dia 9 de outubro, e 28 

não tendo sido empossado ainda o novo reitor, nos termos do Estatuto, cabe ao vice-reitor o 29 

exercício da Reitoria provisoriamente. Considerando essa situação, solicitou ao reitor, em 30 

seu último dia de mandato, a convocação da presente reunião, para dar ciência a este 31 

colegiado máximo da Universidade do andamento da rotina nesse período, dando 32 

seguimento às atividades programadas e procedendo à transferência de cargos e 33 

responsabilidades aos novos dirigentes. Comunicou que, na presente data, pela manhã, 34 

promoveu uma reunião com os diretores de Centros de Ciências, tratando da continuidade 35 

da rotina institucional, e que também se reuniu, acompanhado do chefe de Gabinete, com o 36 

reitor nomeado, professor Evaldo Ferreira Vilela, e o futuro vice-reitor, professor Fernando 37 

da Costa Baêta, para tratar da transição. Informou que, em reunião, no dia anterior, com o 38 

reitor, professor Luiz Sérgio Saraiva e a equipe de dirigentes de sua gestão, ficou acertada a 39 

permanência deles em seus postos, salvo aqueles que já haviam previsto seu afastamento a 40 

partir dessa data, até o momento da transferência dos seus cargos e responsabilidades aos 41 

novos dirigentes que forem designados. Também, considerando que os chefes de 42 

Departamentos têm seus mandatos vinculados ao do reitor, providenciou a recondução 43 

provisória deles a seus cargos, até que os novos chefes sejam designados. Com relação às 44 

atividades programadas para este período, ressaltou a solenidade de colação de grau, no dia 45 
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12, e a Semana do Fazendeiro, com início no dia 16. Informou que os preparativos para a 46 

solenidade de colação de grau estão com seu andamento normal e, aproveitando o ensejo, 47 

reiterou o convite aos conselheiros para a cerimônia de praxe. A programação da Semana 48 

do Fazendeiro também está sendo providenciada e, não obstante o período não usual de sua 49 

realização, há expectativa de que seja muito bem sucedida. Com respeito às obras no 50 

“campus”, informou que a Pró-Reitoria de Administração tem dado andamento normal, 51 

dentro das previsões e disponibilidades orçamentárias. Finalmente, manifestou preocupação 52 

com respeito ao Processo nº 99-00603, pendente neste Conselho, referente à decisão 53 

judicial determinando a exoneração da professora Ângela Cristina Oliveira Stringheta. Às 54 

dezessete horas e trinta minutos, a reunião foi encerrada. Para constar, foi lavrada a 55 

presente ata, que, se achada conforme, será assinada pelo presidente e pelo secretário de 56 

Órgãos Colegiados.  57 


