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ATA Nº 253/2000 - CONSELHO UNIVERSITÁRIO 1 

 2 

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano dois mil, às oito horas e cinqüenta minutos, na 3 

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

reuniu-se, pela ducentésima qüinquagésima terceira vez, em duas sessões, o seu Conselho 5 

Universitário, presidido pelo professor Evaldo Ferreira Vilela, reitor, e secretariada pelo 6 

professor José Eurico de Faria, secretário de Órgãos Colegiados. Primeira sessão - 7 

conselheiros presentes: Fernando da Costa Baêta, Luiz Eduardo Ferreira Fontes, Luiz 8 

Cláudio Costa, José Maria Alves da Silva, Maurinho Luiz dos Santos, Marcelo José Vilela, 9 

Luiz Aurélio Raggi, Adriel Rodrigues de Oliveira, Efraim Lázaro Reis, suplente do 10 

conselheiro José Benício Paes Chaves, Agostinho Lopes de Souza, George Henrique Kling 11 

de Moraes, Lúcio Antônio de Oliveira Campos, José Luís Braga, Roberto Andrea Müller e 12 

seu suplente, Márcio Sampaio Sarmet Moreira, este com direito a voz, Orlando Monteiro da 13 

Silva,  Lourival de Castro Vale, Luiz Antônio Maffia e seu suplente, Joaquin Hernán 14 

Patarroyo Salcedo, este com direito a voz, Luiz Fernando Reis, Geraldo José da Silva 15 

Santana, Carlos Gomes da Cunha, Álvaro de Araújo e sua suplente, Maria Claurinda 16 

Pereira dos Santos, esta com direito a voz, Paulo Roberto da Silva e Silvana Maria Novaes 17 

Ferreira Ribeiro, suplente do conselheiro Sérgio Aroeira Braga. Os conselheiros José 18 

Benício Paes Chaves, José Maurício de Souza Campos e Mauri Martins Teixeira 19 

justificaram a ausência. Item 1- APRECIAÇÃO DA PAUTA -  inicialmente, a 20 

presidência apresentou a pauta da reunião, que foi aprovada, por unanimidade. Apresentou, 21 

também, a extrapauta, que seria submetida posteriormente à apreciação do Colegiado. Item 22 

2- APRECIAÇÃO DA ATA Nº 252/2000 – aprovada, por unanimidade, a Ata 252/2000. 23 

Item 3- INFORMES DA REITORIA - iniciando seus informes, o presidente enfocou a 24 

questão do organograma administrativo da UFV, dizendo que irá submeter ao CONSU 25 

proposta de mudanças, visando dar agilidade às ações para a consecução das metas de sua 26 

Administração. Dentre as mudanças, propõe a fusão da Assessoria Internacional e de 27 

Capacitação (AIC) com a Assessoria de Incentivo à Parceria (AIP). A idéia é racionalizar, 28 

conferindo maior eficiência às iniciativas de parcerias, em uma única Assessoria, que irá 29 

trabalhar as oportunidades tanto nacionais como internacionais, como convêm ser em uma 30 

universidade que busca cenários globalizados. Passaria a denominar-se Assessoria 31 

Internacional e de Parceria, mantendo-se a sigla AIP, com a determinação de ser pró-ativa, 32 

ou seja, não se restringindo ao atendimento de balcão, como tem sido a atual estrutura. 33 

Quanto aos três servidores da atual AIC, que são excelentes profissionais, o senhor Jorge 34 

iria para a nova AIP e os dois outros continuariam com a tarefa de acompanhar os 35 

processos de capacitação, mas lotados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que já 36 

tem sido a instância que abaliza os processos para o CEPE e CONSU. A nova estrutura 37 

possibilitará melhor acompanhamento e controle administrativo do pessoal afastado, dada a 38 

ligação administrativa entre a Pró-Reitoria e a DRH, interação que, por não existir 39 

atualmente, contribui para o aparecimento de situações indesejadas, nos casos em que o 40 

planejado não acontece plenamente. O presidente noticiou que irá propor também três 41 

novas Assessorias, mas com a denominação de Especiais, para contemplar a necessidade de 42 

atribuições próprias da época, sem que, a toda nova Administração, se tenha que alterar o 43 

Estatuto. Para a atual Administração, está propondo: 1) Assessoria de Desenvolvimento 44 

Regional, com a função de promover a integração da Universidade com o município e a 45 
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região de Viçosa. Essa Assessoria estará a cargo do professor Geraldo Antônio Andrade 46 

Araújo, que detém grande experiência e excelente conhecimento sobre a Zona da Mata de 47 

Minas, tendo atuado no PRODEMATA; 2) Assessoria de Interação Interna, que englobará 48 

as atribuições da Subchefia de Gabinete e promoverá o melhor entendimento entre as 49 

instâncias administrativas e dessas com o ambiente externo, incluindo ASPUV, ASAV, 50 

SINSUV, DCE, aposentados e com a própria equipe administrativa, propondo correção de 51 

rumos. Será desempenhada pelo professor Luiz Carlos dos Santos; e 3) Assessoria de 52 

Publicidade e Consolidação das Normas, para a qual será designada a professora Fabiana de 53 

Menezes Soares, que possui qualificação em Direito Administrativo e irá trabalhar, 54 

permanentemente, a questão da publicização da UFV, em formato próprio, capaz de tornar 55 

público o orçamento e sua execução. Com essa Assessoria, estará atendendo à lei, de 1996, 56 

que obriga as instituições públicas a consolidar suas normas internas. Toda vez que novas 57 

leis e decretos federais, ou novas normas internas, atingem o Estatuto da Instituição, 58 

adequações têm que ser promovidas. É o caso do “Regimento Básico dos Departamentos”, 59 

aprovado na última reunião do CONSU. Esse documento, confirma o presidente, norteará 60 

as eleições para os novos chefes de departamentos, cujo processo já foi deflagrado, apesar 61 

das fundamentadas ponderações do Conselho Departamental do CCB, encaminhadas à 62 

Reitoria, que denuncia desconformidade entre o referido documento e o Estatuto da UFV. 63 

Disse que, para essa questão específica, será apresentada, por essa Assessoria, proposta que 64 

contemple o avanço desejado, para deliberação posterior deste Conselho. Ainda dentro 65 

deste item, o conselheiro Maurinho Luiz dos Santos mencionou que a reformulação do 66 

Regimento dos Departamentos deve ser feita como um todo, e não isoladamente. O 67 

conselheiro Adriel Rodrigues de Oliveira falou da dificuldade criada pelo Regimento para 68 

as eleições para Chefe de Departamento em seu Centro.O presidente comentou, também, 69 

sobre a necessidade de redefinir o papel da Ouvidoria na UFV, bem como de sua 70 

sistemática de funcionamento, razão por que irá encaminhar, oportunamente, o assunto para 71 

discussão deste Conselho, devendo o Ouvidor não ser mais uma indicação do reitor. 72 

Comentou, ainda, que, na maioria das universidades que a criaram, as ouvidorias não têm 73 

funcionado como esperado. Disse, ainda, da urgência de se proporem mudanças no atual 74 

quadro de cargos de direção (CDs) e funções gratificadas (FGs), a fim de contemplar 75 

convenientemente as necessidades da administração. Comunicou que o pró-reitor de 76 

Administração está realizando estudo a respeito, considerando as vertentes qualitativa e 77 

quantitativa, para gerar propostas a serem apreciadas, para envio ao MEC, que deverá 78 

aprovar as alterações. Para aplicação imediata, a proposta deverá contemplar mudança 79 

qualitativa, mantendo-se o quantitativo geral; outra proposta, para aplicação mais a longo 80 

prazo, já que implicará aumento do quantitativo atual, envolveria todas as alterações 81 

desejadas para atender ao crescimento que a Universidade vem experimentando. Como 82 

distorção do quadro atual, citou o exemplo da CEDAF e da Biblioteca Central, que 83 

possuem cada uma apenas um cargo de direção, o que é incompatível com a 84 

responsabilidade desses órgãos. Outro exemplo de distorção ocorre na Pró-Reitoria de 85 

Ensino, onde, para auxiliar o pró-reitor, havia apenas uma FG2 (já substituída por uma 86 

CD4), enquanto na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação já existia uma CD4. Também 87 

citou as Pró-Reitorias de Assuntos Comunitários e de Extensão e Cultura, que ainda não 88 

contam com CD4. A idéia é criar os cargos de Pró-Reitores Adjuntos. Comunicou, também, 89 

a precariedade da transição administrativa que enfrentou, tendo encontrado a Reitoria e 90 
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algumas Pró-Reitorias sem informações, sem agendas de compromissos institucionais e 91 

sem computadores, muitos dos quais substituídos ou retirados pelos antigos ocupantes de 92 

cargos. Tudo isto afetou a continuidade normal das ações, em detrimento dos interesses 93 

maiores da Universidade. Lamentou que o período de 110 dias decorrido da eleição na 94 

comunidade até a posse não tivesse sido utilizado para o devido preparo da nova 95 

administração, ao invés de ter sido consumido na batalha travada pelos candidatos em 96 

Brasília. Se respeitado o princípio do primeiro da lista, já consagrado na UFV e acordado 97 

entre os candidatos durante a campanha, teria havido tempo hábil para a escolha da equipe, 98 

de acordo com a metodologia previamente definida e prometida para a comunidade 99 

ufeviana. O enorme esforço de formação do espírito de equipe, em apenas três semanas, 100 

ficou para ser complementado durante o próprio exercício do mandato, infelizmente. 101 

Considera ter sido muito feliz na escolha dos pró-reitores e assessores, que estão 102 

trabalhando com muita dedicação para atingir os objetivos propostos. O presidente 103 

lamentou não ter sido procurado pelo reitor anterior para dele receber informações e 104 

instruções fundamentais para nortear as primeiras ações da nova administração. Perde com 105 

atitudes como essa não o novo reitor, mas a Instituição como um todo. Disse que situações 106 

como essa não podem mais acontecer em uma universidade do porte e da importância da 107 

UFV. Citou, como exemplo lastimável de desencontro, o fato de, no primeiro dia da 108 

administração, dia três de novembro, ter recebido telefonema do Departamento de 109 

Matemática cobrando comparecimento à abertura de importante evento, que estava 110 

iniciando naquele momento, do qual não lhe fora dado conhecimento durante a transição. 111 

No caso das Pró-Reitorias de Ensino, de Administração e de Assuntos Comunitários e da 112 

Diretoria de Recursos Humanos, a transição foi tranqüila, mas houve casos em que o pró-113 

reitor anterior nem se encontrou com o novo designado. Quanto à situação financeira 114 

orçamentária da UFV, informou que não encontrou fluxo de caixa na Diretoria Financeira e 115 

que ainda está buscando informações para entender o orçamento executado em 2000, bem 116 

como para saber o previsto para 2001. Assim que as obtiver, as informações serão 117 

repassadas ao Conselho. Informou, ainda, que os pró-reitores de Planejamento e Orçamento 118 

e de Administração irão participar, amanhã, do FORPLAD, devendo aí obter mais 119 

informações. A pedido do presidente, o conselheiro José Maria Alves da Silva prestou 120 

informações sobre os recursos financeiros encontrados pela nova Administração. Disse que 121 

a Diretoria Financeira apresentou expectativas de despesas e receitas até o final do ano, 122 

considerando os recursos a receber do Tesouro e Convênios SESu/MEC, devendo ocorrer 123 

superávit financeiro da ordem de R$ 903.000,00. As despesas estimadas para janeiro de 124 

2001 são de R$ 664.000,00. O conselheiro José Maria Alves da Silva considera que a 125 

situação financeira não é preocupante, mas enfatizou que a nova administração não recebeu 126 

a Universidade com caixa superavitário. Com relação aos recursos para a realização do 127 

próximo vestibular,  informou que o saldo da  COPEVE,  apurado   nesta   data,   é da 128 

ordem  de R$ 750.000.00, destinados às despesas com a aplicação e a correção das provas, 129 

que deverão ficar por volta de R$ 998.000,00, segundo levantamento feito, já que a 130 

administração anterior não fez nenhum comunicado a respeito. Para cobrir essa diferença, 131 

recursos via SIAPE ou outras fontes deverão ser acionados, numa visão otimista. Foi 132 

informado de que a receita geral do vestibular 2001 foi  cerca de R$ 2.300.000,00; desse 133 

valor,  aproximadamente R$ 150.000,00 foram repassados à EFOA. Do restante, houve o 134 

aprovisionamento de R$ 750.000,00, para custear a aplicação e a correção das provas, e 135 
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foram gastos cerca de R$ 200.000,00; o restante dos recursos foi alocado em outras rubricas 136 

pela Administração anterior. O presidente informou que a COPEVE tem pago diárias no 137 

valor de R$ 150,00, independentemente da categoria do servidor e do local de aplicação das 138 

provas, o que não está de acordo com os valores definidos em tabela oficial para o serviço 139 

público. O conselheiro Luiz Eduardo Ferreira Fontes complementou as informações a 140 

respeito dos recursos do vestibular. Com relação à alocação dos recursos arrecadados pelo 141 

vestibular, bem como todas as demais arrecadações que estavam sendo administradas pelo 142 

CEE, o presidente informou que elas passarão para a Fundação Arthur Bernardes, não 143 

devendo mais o CEE administrar recursos financeiros. O CEE retornará à sua origem de 144 

convênio promotor de cursos de extensão, devendo englobar ainda a execução da Educação 145 

a Distância, bem como a da Educação Continuada, na UFV.  Portanto, esclareceu que 146 

apenas o caixa mantido no CEE deixará de existir, em função de sua transferência para a 147 

FUNARBE, medida decorrente do novo enfoque da responsabilidade fiscal. A manutenção 148 

da conta do CEE, que carecia de transparência, não era auditada por agentes externos e não 149 

tinha paralelo na instituição pública brasileira, não era mais possível ou desejada. Solicitou 150 

aos membros do Conselho que ajudassem a esclarecer a comunidade a respeito dessa 151 

mudança, o que ainda não pode fazer pessoalmente por absoluta falta de tempo. Atendendo 152 

à solicitação do conselheiro George Henrique Kling de Moraes, informou que os recursos 153 

para pagamento dos novos coordenadores de cursos já estavam acertados. Informou, ainda,  154 

que está aguardando recursos da ordem de R$ 150.000,00 para viabilizar o espaço físico 155 

para a Coordenadoria dos Cursos de Graduação. Ao final do informes, o presidente pediu a 156 

compreensão dos membros do CONSU, para a recém-empossada administração, uma vez 157 

que está dedicando grande parte do tempo para entender e retomar o que se encontrava em 158 

andamento na Universidade. Relatou, ainda, que está buscando oportunidades de 159 

relacionamentos externos para a UFV, o que considera muito importante. Justificou que não 160 

está tendo tempo suficiente para atender adequadamente à comunidade, neste início de 161 

mandato. Enfatizou, ainda, o papel que está sendo exercido pelo vice-reitor, professor 162 

Fernando da Costa Baêta, especialmente com relação aos ensinos de graduação e à 163 

distância, à Biblioteca Central e à Diretoria Financeira, assuntos de sua competência dentro 164 

da Reitoria. Item 4- PROPOSTA DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO CONSU 165 

PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2001 – foi aprovada mudança na proposta 166 

apresentada, para os dias: 9/2; 16/3; 20/4; 25/5 e 29/6. Item 5- CONVÊNIOS - 167 

CONTRATOS - ACORDOS - homologadas, por unanimidade, por proposição do 168 

conselheiro Joaquin Hernán Patarroyo Salcedo, as assinaturas de todos os documentos 169 

constantes na pauta. São eles: CONVÊNIOS – 01-Termo Aditivo nº 3/00, de 28.2.00, ao 170 

Convênio UFV/TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS 171 

GERAIS/FUNARBE – FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES, de 1º.3.99 (Alterar as 172 

cláusulas segunda e oitava do convênio original); 02-Convênio UFV/SINDIMOV – 173 

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DO MOBILIÁRIO E DE ARTEFATOS DE MADEIRA 174 

DO ESTADO DE MINAS GERAIS, de 1º.6.00 (Propiciar condições objetivas para o 175 

desenvolvimento do setor da madeira e do móvel); 03-Convênio UFV/SEBRAE-MG – 176 

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS, de 177 

8.6.00 (Executar ações para a implantação do Núcleo de Atendimento Tecnológico – 178 

NAT); 04-Convênio UFV/SEBRAE-MG – SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E 179 

PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS, de 8.6.00 (Executar ações de extensão 180 
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tecnológica às micro e pequenas empresas); 05-Convênio UFV/BD 181 

EMPREENDIMENTOS LTDA./CEE – CENTRO DE ENSINO DE EXTENSÃO, de 182 

27.7.00 (Prestar serviços de consultoria para o desenvolvimento de projetos de produção de 183 

filmes técnicos e científicos e seus manuais de informações complementares); 06-Termo 184 

Aditivo n
o
 1/00, de 28.7.00, ao Convênio UFV/AGROPEU – AGROINDUSTRIAL DE 185 

POMPÉU S.A./FUNARBE – FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES, de 09.12.97 (Alterar 186 

a cláusula terceira do convênio original); 07-Termo Aditivo nº 3/00, de 28.7.00, ao 187 

Convênio UFV/ASSOCIAÇÃO DOS PLANTADORES DE CANA DE MINAS 188 

GERAIS/FUNARBE – FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES, de 3.2.98 (Alterar o valor 189 

do repasse mensal); 08-Convênio UFV/ATENAS ENGENHARIA LTDA./FUNARBE – 190 

FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES, de 28.7.00 (Prestar serviços de natureza técnico-191 

científico relativo ao desenvolvimento de pesquisas com a cultura da cana-de-açúcar 192 

(Saccharm spp), bem como o fornecimento de materiais biológicos para pesquisas); 09-193 

Termo Aditivo nº 2/00, de 28.7.00, ao Convênio UFV/CIA. AGRÍCOLA 194 

PONTENOVENSE JATIBOCA/FUNARBE – FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES, de 195 

3.11.97 (Aditar o convênio original); 10-Convênio UFV/ANEEL – AGÊNCIA 196 

NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, de 7.8.00 (Desenvolver estudos hidrológicos e 197 

regionalização de vazões); 11-Termo Aditivo nº 1/00, de 22.8.00, ao Convênio UFV/IBGE 198 

– FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, de 199 

22.8.97 (Prorrogar a vigência do convênio original). CONTRATOS - 01-Termo Aditivo nº 200 

1/00, de 15.3.00, ao Contrato UFV/PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, de 201 

15.5.99 (Aditar o contrato original); 02-Contrato UFV/Dow Agrosciences Industrial 202 

Ltda./FUNARBE – Fundação Arthur Bernardes Ltda., de 25.4.00 (Prestar consultoria 203 

técnica para execução do projeto: “Suscetibilidade de Populações de Tuta absoluta 204 

(Meyrick) (Lepdoptera: gelechiidae) ao inseticida Tracer”); 03-Termo de Rescisão, de 205 

7.6.00, ao Contrato UFV/CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A./FUNARBE – 206 

FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES, de 8.2.00 (Rescindir o contrato original); 04-207 

Termo Aditivo nº 1/00, de 20.6.00, ao Contrato UFV/TRANSEGURO – TRANSPORTE 208 

DE VALORES E VIGILÂNCIA, de 15.12.99 (Alterar o item 2 da cláusula terceira do 209 

contrato original); 05-Contrato UFV/NIVALDO RODRIGUES VIEIRA E CIA-ME, de 210 

26.6.00 (Prestar serviços de transporte); 06-Contrato UFV/FUNDAÇÃO ARTHUR 211 

BERNARDES, DE 29.6.00 (Dar suporte para a execução do projeto: “Adequação e 212 

produção de material didático e computacional e apoio logístico para consolidação do 213 

projeto referente aos cursos de tutoria à distância da UFV”); 07-Contrato 214 

UFV/REPROCÓPIA COM. REPRESENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA., de 215 

3.7.00 (Locar sete máquinas copiadoras); 08-Contrato UFV/XEROX COMÉRCIO E 216 

INDÚSTRIA LTDA., de 3.7.00 (Locar vinte e nove máquinas copiadoras); 09-Contrato 217 

UFV/AGROS – INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE SOCIAL, de 13.7.00 (Locar o 218 

imóvel constituído da sala 2020, 2º pavimento, três vagas na garagem e uma linha 219 

telefônica, no Edifício Brasília Rádio Center, em Brasília-DF); 10-Contrato UFV/AGROS 220 

– INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE SOCIAL, de 13.7.00 (Locar o imóvel constituído 221 

de um galpão, uma vaga na garagem no Edifício Comendador Barbosa Mello, situado na 222 

Rua Sergipe, 1087, em Belo Horizonte-MG); 11-Termo Aditivo nº 2/00, de 17.7.00, ao 223 

Contrato UFV/CANTILE & CABIDO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E COM. LTDA., de 224 

9.2.00 (Aditar o contrato original); 12-Termo Aditivo nº 1/00, de 17.7.00, ao Contrato 225 
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UFV/INTERNACIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS, de 12.8.99 226 

(Prorrogar o prazo de vigência do contrato original, por mais doze meses, tendo em vista o 227 

disposto na cláusula sétima); 13-Contrato UFV/AGROINDUSTRIAL DE POMPÉU/ 228 

FUNARBE – Fundação Arthur Bernardes Ltda., de 28.7.00 (Prestar consultoria técnica para 229 

execução do projeto: “Desenvolvimento de Pesquisas com Cana-de-Açúcar”); 14-Contrato 230 

UFV/BRAGA E BRAGA REPROCESSADORA E ENVASADORA DE SUCOS E 231 

FRUTAS E COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA./FUNARBE – 232 

FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES, de 28.7.00 (Prestar consultoria técnica para 233 

desenvolvimento de base líquida para refresco de seis sabores: laranja, uva, tangerina, 234 

maracujá, goiaba e abacaxi); 15-Contrato UFV/COIMEX ARMAZÉNS GERAIS S.A./ 235 

FUNARBE – Fundação Arthur Bernardes Ltda., de 28.7.00 (Prestar consultoria técnica na 236 

área de Ecologia); 16-Contrato UFV/DMAES – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 237 

ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO DE PONTE NOVA/FUNARBE – FUNDAÇÃO 238 

ARTHUR BERNARDES, de 28.7.00 (Prestar consultoria técnica visando à avaliação de 239 

desempenho da Estação de Tratamento de Água de Ponte Nova); 17-Contrato 240 

UFV/EPAMIG – EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS, de 241 

28.7.00 (Fazer troca de espaços publicitários); 18-Contrato UFV/INDÚSTRIA E 242 

COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CARVALIER LTDA./ FUNARBE – 243 

Fundação Arthur Bernardes Ltda., de 28.7.00 (Prestar consultoria técnica na área de 244 

fabricação de massas e produtos similares); 19-Contrato UFV/MINISTÉRIO DA DEFESA-245 

EXÉRCITO BRASILEIRO/CML – 4ªRM/4ª DE STG/4 TIRO DE GUERRA, de 28.7.00 246 

(Ceder a linha telefônica nº 899-2096); 20-Contrato UFV/POLÍCIA MILITAR DO 247 

ESTADO DE MINAS GERAIS, de 28.7.00 (Ceder as linhas telefônicas nº
s
 899-2254 e 248 

891-1774); 21-Contrato UFV/WS’ TOOLS SOLUÇÕES CORPORATIVAS 249 

LTDA./FUNARBE – FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES LTDA., de 28.7.00 (Prestar 250 

consultoria técnica na área de Informática); 22-Contrato UFV/JOSÉ HUMBERTO 251 

BUIATE, de 1º.8.00 (Ceder trinta e quatro animais bovinos, com idade de vinte e quatro e 252 

trinta e seis meses); 23-Termo Aditivo nº 2/00, de 3.8.00, ao Contrato 253 

UFV/ELEVADORES SUR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, de 5.11.98 (Alterar a 254 

denominação social da empresa Elevadores Sur para Thyssen Sur S/A Elevadores e 255 

Tecnologia); 24-Termo Aditivo nº 2/00, de 11.8.00, ao Contrato UFV/RAIOTÉCNICA 256 

LTDA., 12.8.99 (Prorrogar o prazo de vigência do contrato original); 25-Contrato 257 

UFV/AGROS – INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE SOCIAL, de 31.8.00 (Locar o 258 

imóvel constituído do 7º pavimento, uma vaga na garagem e duas linhas telefônicas, no 259 

Edifício Comendador Barbosa Mello, situado na Rua Sergipe, 1087, em Belo Horizonte-260 

MG); 26-Contrato UFV-EDITORA/FERNANDO ANTÔNIO REIS FILGUEIRA, de 261 

1º.9.00 (Ceder o direito de editar a obra: “Novo Manual de Olericultura – Agrotecnologia 262 

Moderna na Produção e Comercialização de Hortaliças”); 27-Contrato UFV-263 

EDITORA/JOSÉ CARLOS  DE PAULA, de 1º.9.00 (Ceder o direito de editar a obra: 264 

“Guia Prático de Peteca”); 28-Contrato UFV-EDITORA/PROF. VICENTE WAGNER 265 

DIAS CASALI, de 1º.9.00 (Ceder o direito de reeditar a obra: “Plantas Medicinais”); 29-266 

Contrato UFV-EDITORA/WALDOMIRO NUNES VIDAL/MARIA ROSÁRIA 267 

RODRIGUES VIDAL, de 1º.9.00 (Ceder o direito de reeditar a obra: “Botânica – 268 

Organografia”); 30-Contrato UFV-EDITORA/REGINALDO DA SILVA ROMEIRO, de 269 

4.9.00 (Ceder o direito de reeditar a obra: “Bactérias Fitopatogênicas”); 31-Contrato UFV-270 
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EDITORA/RITA DE CÁSSIA GONÇALVES ALFENAS/ MARGARIDA MARIA 271 

SANTANA DA SILVA/VALÉRIA MARIA VITARELLI DE QUEIROZ/MARIA 272 

CHRISTINA DE BARROS BITTENCOURT, de 4.9.00 (Ceder o direito de editar a obra: 273 

“Diabetes – Dieta e Receitas Especiais”); 32-Contrato UFV-EDITORA/ROSA MARIA 274 

OLIVERA FONTES/MARCELO AARESTRUP, de 4.9.00 (Ceder o direito de editar a 275 

obra: “Economia Aberta: Ensaios sobre Fluxos de Capitais Câmbios e Exportações”); 33-276 

Contrato UFV/ANDRADE E RODRIGUES ENGENHARIA LTDA., de 8.9.00 (Executar 277 

obras e serviços no edifício denominado Centro de Ciências Biológicas II); 34-Contrato 278 

UFV/EDMAR LOPES DE OLIVEIRA, de 8.9.00 (Fornecer chaves, consertar tambores e 279 

trocar segredos); 35-Contrato UFV/FUNDECITRUS – FUNDO DE DEFESA DA 280 

CITRICULTURA/ FUNARBE – FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES, de 14.9.00 281 

(Prestar consultoria técnica para execução do projeto “Bicho Furão da Laranja”); 36-282 

Contrato UFV-EDITORA/SÔNIA MARIA LEITE RIBEIRO DO VALE/MIGUEL 283 

RIBON, de 14.9.00 (Ceder o direito de reeditar a obra: “Manual de Escrituração da 284 

Empresa Rural”); 37-Termo Aditivo nº 1/00, de 18.9.00, ao Contrato UFV/O.V.S 285 

QUÍMICA LTDA., de 20.10.99 (Prorrogar o prazo de vigência do contrato original, por 286 

mais doze meses); 38-Termo Aditivo no 1/00, de 18.9.00, ao Contrato UFV/FUNARBE – 287 

FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES, de 22.12.99 (Aditar o contrato original); 39-288 

Contrato UFV/OFICINA ALEXANDRE ZERLOTINI LTDA., de 25.9.00 (Executar 289 

serviços especializados de manutenção corretiva e, ou, preventiva dos equipamentos 290 

pertencentes à Universidade); 40-Contrato UFV-EDITORA/CELSO TRINDADE/JOSÉ 291 

LUIZ PEREIRA REZENDE/ LAÉRCIO ANTÔNIO GONÇALVES JACOVINE/MARIA 292 

LUIZA SARTÓRIO, de 25.09.00 (Ceder o direito de edição da obra: “Ferramentas da 293 

Qualidade – Aplicação na Atividade Florestal”); 41-Contrato UFV-EDITORA/RUBENS 294 

LEITE VIANELLO/ADIL RAINIER ALVES, de 25.9.00 (Ceder o direito de reimpressão 295 

da obra “Meteorologia Básica e Aplicações”); 42-Contrato UFV/INFAX TECNOLOGIA & 296 

SISTEMAS LTDA./FUNARBE – FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES, de 25.09.00 297 

(Consultoria e treinamento na área de informática). TERMOS DE COMPROMISSO – 01-298 

Termo Aditivo nº 1/00, de 30.6.00, ao TERMO DE PERMISSÃO DE USO UFV/AILTON 299 

DA COSTA SILVA, de 2.7.98 (Prorrogar o prazo de vigência do contrato original, tendo 300 

em vista o disposto na cláusula terceira); 02-Termo de Doação UFV/FAPEMIG – 301 

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, de 302 

28.7.00 (Doar bens); 03-Termo de Doação UFV/APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 303 

AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIÇOSA, de 1º.9.00 (Doar equipamento); 04-Termo 304 

de Doação UFV/ESCOLA “PADRE ÁLVARO CORRÊA BORGES”, de 1º.9.00 (Doar 305 

equipamentos); 05-Termo de Doação UFV/ESCOLA ESTADUAL “ALICE LOUREIRO”, 306 

de 1º.9.00 (Doar equipamentos); 06-Termo de Doação UFV/ESCOLA ESTADUAL 307 

“RAUL DE LEONI”, de 1º.9.00 (Doar equipamentos); 07-Termo de Permissão de Uso 308 

UFV/GERALDO GREGÓRIO DINIZ, de 1º.9.00 (Ceder, sob a forma de permissão de uso 309 

remunerada, a casa nº 5 situada na Vila Chaves); 08-Termo de Doação UFV/MUNICÍPIO 310 

DE VIÇOSA, de 1º.9.00 (Doar equipamento para ser utilizado na Escola Municipal 311 

“Ministro Edmundo Lins”); 09-Termo de Doação UFV/MUNICÍPIO DE VIÇOSA, de 312 

1º.9.00 (Doar equipamentos para serem utilizados na Secretaria Municipal de Saúde); 10-313 

Termo de Doação UFV/MUNICÍPIO DE VIÇOSA, de 1º.9.00 (Doar equipamento para ser 314 

utilizado na Escola Estadual “José Lourenço de Freitas”); 11-Termo de Doação 315 
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UFV/MUNICÍPIO DE VIÇOSA, de 1º.9.00 (Doar equipamentos para serem utilizados na 316 

Escola Municipal “João Francisco da Silva”); 12-Termo de Doação UFV/MUNICÍPIO DE 317 

VIÇOSA, de 1º.9.00 (Doar equipamentos para serem utilizados na Secretaria Municipal de 318 

Educação”); 13-Termo de Doação UFV/MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ANTA, de 319 

1º.9.00 (Doar equipamentos); 14-Termo de Permissão de Uso UFV/JOSÉ GABRIEL DE 320 

SOUZA, de 8.9.00 (Ceder, sob a forma de permissão de uso remunerada a casa situada nº 321 

14 na Vila Secundino); 15-Termo de Doação UFV/ESCOLA ESTADUAL “MINISTRO 322 

ALOÍSIO COSTA”, de 14.9.00 (Doar equipamentos); 16-Termo de Doação UFV/ESCOLA 323 

ESTADUAL “PRESIDENTE BERNARDES”, de 14.9.00 (Doar equipamentos); 17-Termo 324 

de Doação UFV/ESCOLA ESTADUAL “PRESIDENTE BERNARDES”, de 14.9.00 (Doar 325 

bens móveis). Após a análise desse item, retirou-se do plenário o conselheiro Márcio 326 

Sampaio Sarmet Moreira.  Item 6-  TREINAMENTO – antes de passar à análise dos 327 

processos,  discutiu-se o treinamento de técnicos de nível superior, com pronunciamento de 328 

vários conselheiros, resultando, no final dessa discussão, na aprovação da proposta feita 329 

pelo conselheiro Joaquin Hernán Patarroyo Salcedo, de nomeação de uma Comissão para 330 

levantar os estudos já feitos e apresentar novos estudos sobre o assunto, até a próxima 331 

reunião, visando à aprovação de uma política de treinamento pelo Conselho. Foi aprovado, 332 

também, que esses processos serão suspensos após esta reunião, até que mencionada 333 

política seja aprovada pelo CONSU. Aprovada, ainda, a proposta do conselheiro Luiz 334 

Cláudio Costa, de encaminhamento dos processos que chegarem à SOC, à Comissão que 335 

será nomeada, para subsídios, em função da política de treinamento a ser estabelecida. 6.1- 336 

Cláudia Kümmel Moreira - DLA (00-04030) - aprovada, com dois votos contrários, a 337 

solicitação da referida servidora, de cursar a disciplina isolada “Seminário de Tópico 338 

Variável em Análise de Discurso: Aspectos da Teoria dos Atos de Fala”, na UFMG, às 339 

quartas-feiras, das 14 às 18 horas. Após a análise desse processo, retiraram-se, 340 

temporariamente, do plenário os conselheiros Joaquin Hernán Patarroyo Salcedo e Geraldo 341 

José da Silva Santana. 6.2- Carmem Inêz de Oliveira - PCD (00-09952) - aprovada, por 342 

unanimidade, a solicitação da servidora supracitada, de afastamento para o programa de 343 

mestrado em Economia Doméstica/Economia Familiar, na UFV, a partir de abril/2001, por 344 

vinte e quatro meses. 6.3- Eduardo Jaime Quirós Batres - CPD (00-06560) - aprovada, 345 

por unanimidade, a solicitação do referido servidor, para realizar o programa de mestrado 346 

em Ciência da Computação/Engenharia de Software, a partir de fevereiro/2001, no âmbito 347 

do convênio UFV/UFMG, sem prejuízo de suas atividades funcionais. Item 7- 348 

MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS - 7.1- 349 

Sonia Regina Pereira dos Santos (00-08229) - aprovada, por unanimidade, a remoção da 350 

servidora Sonia Regina Pereira dos Santos da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 351 

para o Departamento de Engenharia Agrícola. 7.2- Maria de Lourdes de Carvalho (99-352 

2133) - aprovada, com um voto contrário, a remoção da servidora Maria de Lourdes de 353 

Carvalho do Departamento de Informática para a Diretoria de Recursos Humanos. 7.3- 354 

Maria de Fátima Lopes Gomes Santana (00-06255) - aprovada, por unanimidade, a 355 

remoção da servidora Maria de Fátima Lopes Gomes Santana do Departamento de 356 

Economia Doméstica  para a Pró-Reitoria de Administração. Durante a análise desse 357 

processo, retirou-se, temporariamente, do plenário o conselheiro Geraldo José da Silva 358 

Santana. 7.4- Aloísio da Silva Marcos (99-03228) - aprovada, por unanimidade, sua 359 

retirada de pauta, visando ao cumprimento da Resolução 7/2000. 7.5- Raimundo Silvério 360 
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Rodrigues (00-07192) - aprovada, por unanimidade,  sua retirada de pauta e  seu 361 

encaminhamento à CPPTA e, posteriormente, ao CCB. 7.6- Silvânia Lúcia Andrade 362 

Jorge (00-08170) - aprovada, por unanimidade, a remoção da servidora Silvânia Lúcia 363 

Andrade Jorge da Secretaria de Órgãos Colegiados para o Centro de Ciências Humanas, 364 

Letras e Artes. 7.7- José Serafim (00-08079) - aprovada, por unanimidade, a remoção do 365 

servidor José Serafim do Departamento de Nutrição e Saúde para o Departamento de 366 

Economia Doméstica. 7.8- José Antônio Rezende Pereira (00-09828) - aprovada, por 367 

unanimidade, a remoção do servidor José Antônio Rezende Pereira do Serviço de 368 

Comunicação e Arquivo para a Divisão de Assuntos Culturais. 7.9- Permuta do servidor 369 

Adalberto José Fontes Mello, da CEDAF, com a servidora Elizabeth Gomes 370 

Alvarenga, do DEC (00-013) – aprovada, por unanimidade, a permuta do servidor 371 

Adalberto José Fontes Mello, da Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Florestal 372 

– CEDAF, com a servidora Elizabeth Gomes Alvarenga, do Departamento de Engenharia 373 

Civil. Item 8- REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICO-374 

ADMINISTRATIVOS - 8.1- Da UFV para a Universidade Federal de Lavras - 8.1.1- 375 

Soraya Alves de Souza e Silva (00-07028) - aprovada, por unanimidade, sua retirada de 376 

pauta, condicionando a continuidade de sua tramitação à inclusão de solicitação expressa da 377 

servidora e suspensão do mandado de segurança impetrado contra a Universidade. 8.1.2- 378 

Maria Aparecida Gomes Souza Dias (00-07029) - aprovada, por unanimidade, sua 379 

retirada de pauta, visando aguardar a decisão final da justiça, em processo que move contra 380 

a Universidade. Após a análise desse processo, retornou ao plenário o conselheiro Joaquin 381 

Hernán Patarroyo Salcedo. 8.2- Da UFV para o Centro Federal de Educação 382 

Tecnológica de Minas Gerais – CEFET - 8.2.1- Florenice Cunha Coelho Monteiro (00-383 

09839) - aprovada, com um voto contrário, a redistribuição da servidora Florenice Cunha 384 

Coelho Monteiro da UFV para o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 385 

- CEFET. Solicitado, também, que a servidora anexe documento ao processo demonstrando 386 

sua concordância com a redistribuição. 8.2.2- Giselle Cristina Monteiro (00-04484) – o 387 

plenário negou, por quatorze votos contra seis e um em branco, a solicitação de 388 

redistribuição da servidora Giselle Cristina Monteiro da UFV para o Centro Federal de 389 

Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET. 8.3- Do Centro Federal de Educação 390 

Tecnológica de Minas Gerais - CEFET para a UFV -  8.3.1- Emília Maria de Jesus 391 

Dutra (00-07901) - aprovada, por unanimidade, a redistribuição da servidora Emília Maria 392 

de Jesus Dutra do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET para 393 

a UFV.  Às doze horas e dez minutos, a reunião foi suspensa. Segunda sessão - iniciada às 394 

quatorze horas e cinqüenta minutos, na Sala de Reuniões da Reitoria da Universidade 395 

Federal de Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais, sob a presidência do professor Evaldo 396 

Ferreira Vilela, reitor, e secretariada pelo professor José Eurico de Faria, secretário de 397 

Órgãos Colegiados. Compareceram os conselheiros nominados na primeira sessão, à 398 

exceção dos conselheiros Marcelo José Vilela, Lúcio Antônio de Oliveira Campos, José 399 

Luís Braga, Luiz Antônio Maffia e Maria Claurinda Pereira dos Santos Reis. Compareceu, 400 

ainda, o conselheiro Antônio Cleber Gonçalves Tibiriçá, suplente do conselheiro José Luís 401 

Braga. Os conselheiros Marcelo José Vilela, Lúcio Antônio de Oliveira Campos, José Luís 402 

Braga e Luiz Antônio Maffia justificaram a ausência. Antes de continuar a análise dos 403 

processos da pauta, o plenário decidiu apreciar, extrapauta, os processos a seguir 404 

relacionados. 1º) 00-11473 – Eliana Gomes Canuto – Redistribuição de servidor da 405 
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Receita Federal para a UFV – aprovada, por unanimidade, a redistribuição da servidora 406 

Eliana Gomes Canuto da Receita Federal para a UFV.  2º) 98-12571 – Universidade 407 

Federal de Goiás – Redistribuição do professor Sebastião Tavares de Rezende para a 408 

UFG – aprovada, por doze votos contra oito, por proposição do conselheiro Luiz Cláudio 409 

Costa, sua retirada de pauta, pelo fato de a UFV não ter condições, no momento, de atender 410 

à exigência da UFG, explicitada à folha 9 do processo. Após a análise desse processo, 411 

chegou ao plenário a conselheira Marlene Isabel Vargas Viloria, suplente do conselheiro 412 

Lúcio Antônio de Oliveira Campos, e retiraram-se os conselheiros Geraldo José da Silva 413 

Santana e George Henrique Kling de Moraes. Item 9- OCUPAÇÃO DE ESPAÇO 414 

FÍSICO - 9.1- Departamento de Economia Doméstica - 9.1.1- Regularização da 415 

ocupação da casa nº 37 da Vila Gianetti (00-08454) - aprovada, por unanimidade, a 416 

regularização da ocupação da casa nº 37 da Vila Gianetti, utilizada pelo Departamento de 417 

Economia Doméstica desde 1991. 9.2- Departamento de Fitotecnia - 9.2.1- 418 

Regularização da ocupação de uma casa situada no Pomar do Fundão pelo servidor 419 

José Alaíde Batista (99-01538) - aprovada, por unanimidade, a regularização da ocupação 420 

de uma casa situada no Pomar do Fundão pelo servidor José Alaíde Batista. Após a análise 421 

desse processo, retiraram-se do plenário os conselheiros Luiz Aurélio Raggi e Adriel 422 

Rodrigues de Oliveira. 9.2.2- Regularização da ocupação de uma casa situada às 423 

margens da BR 120 pelo servidor Antônio Filomeno Durval (99-07302) - aprovada, por 424 

unanimidade,  a regularização da ocupação de uma casa situada às margens da BR 120 pelo 425 

servidor Antônio Filomeno Durval. 9.2.3- Regularização da ocupação de uma casa 426 

situada na Horta Nova - Fundão pelo servidor José Lopes Bhering (96-10390) - 427 

aprovada, por unanimidade, a regularização da ocupação de uma casa situada na Horta 428 

Nova – Fundão pelo servidor José Lopes Bhering. 9.2.4- Cessão da casa nº 1 situada no 429 

Setor de Agronomia Fundão/Aeroporto ao servidor Antônio Reinaldo Martins (00-430 

09739) - aprovada, por unanimidade, a cessão da casa nº 1 situada no Setor de Agronomia 431 

Fundão/Aeroporto ao servidor Antônio Reinaldo Martins. Após a análise desse processo, o 432 

plenário decidiu apreciar, extrapauta, os dois processos a seguir relacionados. 1º) 00-433 

10698 – ASPUV - Seção Sindical dos Docentes da UFV - Of. nº 228, de 8 de novembro 434 

de 2000 - Solicita uma casa na Vila Gianetti para instalar a ASPUV – aprovada, com 435 

um voto contrário, a cessão da casa nº 52 na Vila Gianetti à ASPUV. 2º) 00-11660 - Pró-436 

Reitoria de Administração – Of. nº 117, de 4 de dezembro de 2000 - Espaço físico para 437 

construção de infra-estrutura permanente para grandes eventos - o plenário autorizou, 438 

por unanimidade, por proposição do conselheiro Luiz Cláudio Costa, o pró-reitor de 439 

Administração aprofundar os estudos sobre o assunto, considerando o local proposto. Item 440 

10- PROPOSIÇÕES DIVERSAS - 10.1- Diretoria de Recursos Humanos - 10.1.1- 441 

Alteração da Resolução nº 17/93 (00-09539) - aprovada, por unanimidade, a proposta de 442 

alteração da Resolução nº 17/93, constante nas páginas 2 a 5 do processo, com as seguintes 443 

modificações: a) substituir a palavra “autoriza” por “determina” no artigo 1º; b) incluir no 444 

artigo 7º a expressão “exceto nos casos previstos em lei ou de interesse da instituição”; c) 445 

substituir a expressão “os docentes” pela letra “a” no parágrafo 5º do artigo 9º. Essa decisão 446 

ficou consubstanciada na Resolução 16/2000. 10.2- Pró-Reitoria de Ensino - 10.2.1- 447 

Regimento Interno da Pró-Reitoria de Ensino (97-10207) - aprovada, por unanimidade, 448 

a proposta de Regimento da Pró-Reitoria de Ensino, constante nas páginas 16 a 20 do 449 

processo. Essa decisão ficou consubstanciada na Resolução 17/2000. 10.3- Auditoria 450 
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Interna - 10.3.1- Disposição do Art. 15 do Decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 2000 451 

(00-08619) - o plenário tomou conhecimento do Decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 452 

2000, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e dá 453 

outras providências, e deliberou que a mudança do Estatuto, ensejada por esse Decreto, será 454 

feita dentro da revisão geral do Estatuto. 10.3.2- Homologação do nome do professor 455 

Jailson de Oliveira Arieira para Auditor Interno da UFV – homologado, por 456 

unanimidade, o nome do professor Jailson de Oliveira Arieira para Auditor Interno da 457 

UFV. Item 11- SOLICITAÇÕES DIVERSAS - 11.1- Departamento de Física - 11.1.1- 458 

Isenção do pagamento de taxa de inscrição dos candidatos ao mestrado do DPF (00-459 

11334) – indeferida, por unanimidade, a solicitação do Departamento de Física, de isenção 460 

do pagamento de taxa de inscrição dos candidatos ao mestrado. 11.2- Cássia Viviani Silva 461 

Santiago - 11.2.1- Licença sem vencimento (00-07925) – aprovada, por unanimidade, por 462 

proposição do conselheiro Roberto Andrea Müller,  sua retirada de pauta e gestão da 463 

Reitoria junto a instâncias governamentais envolvidas nas relações Brasil-Espanha, dada a 464 

demonstração de interesse do Governo espanhol no atendimento deste pedido. Após a 465 

análise desse processo, retirou-se do plenário o conselheiro Lourival de Castro Vale. Item 466 

12- PARA CONHECIMENTO - 12.1- Diretoria de Recursos Humanos - 12.1.1- 467 

Relatório da DRH - Gestão Outubro/1996 a Outubro/2000 (00-08289) - o plenário 468 

tomou conhecimento do referido Relatório. Antes de encerrar a reunião, o plenário tomou 469 

conhecimento dos processos retirados de pauta em reuniões anteriores, que deverão ser 470 

mantidos na Secretaria de Órgãos Colegiados. Às dezoito horas e trinta minutos, a reunião 471 

foi encerrada. Para constar, foi lavrada a presente ata, que, se achada conforme, será 472 

assinada pelo presidente e pelo secretário de Órgãos Colegiados.  473 


