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ATA Nº 257/2001 - CONSELHO UNIVERSITÁRIO 1 

 2 

Aos vinte dias do mês de abril do ano dois mil e um, às oito horas e quarenta minutos, na 3 

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

reuniu-se, pela ducentésima qüinquagésima sétima 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: Luiz Eduardo Ferreira Fontes; Luiz Cláudio Costa; José Maria 8 

Alves da Silva; Maurinho Luiz dos Santos; Ricardo Junqueira Del Carlo; Luiz Aurélio 9 

Raggi; Adriel Rodrigues de Oliveira; José Benício Paes Chaves; Agostinho Lopes de 10 

Souza; José Maurício de Souza Campos; Tânia Toledo de Oliveira, suplente do conselheiro 11 

Adelson Luiz Araújo Tinôco; Lúcio Antônio de Oliveira Campos e sua suplente, Marlene 12 

Isabel Vargas Viloria, esta com direito a voz; Antônio Cleber Gonçalves Tibiriçá, suplente 13 

do conselheiro José Luís Braga; Orlando Monteiro da Silva; Lourival de Castro Vale; 14 

Joaquin Hernán Patarroyo Salcedo; José Henrique Schoereder e seu suplente, José Roberto 15 

Pereira, este com direito a voz; Luiz Fernando Reis; Geraldo José da Silva Santana; Carlos 16 

Gomes da Cunha; Álvaro de Araújo; José Rafael Matias, suplente do conselheiro Paulo 17 

Roberto da Silva; Silvana Maria Novaes Ferreira Ribeiro, suplente do conselheiro Sérgio 18 

Aroeira Braga; Márcio Heleno de Souza Rodrigues; Delcio Sandi, suplente da conselheira 19 

Greice Kelle Viegas Saraiva; e Adriano Henrique Ferrarez. Item 1- APRECIAÇÃO DA 20 

PAUTA - a presidência apresentou a pauta da reunião, que foi aprovada por unanimidade, 21 

com a inclusão dos processos extrapauta. Item 2- APRECIAÇÃO DA ATA Nº 256/2001 22 

– aprovada, por unanimidade, a Ata 256. Item 3- INFORMES DA REITORIA – 23 

inicialmente, o presidente informou sobre a reunião plenária da ANDIFES, ocorrida no 24 

último dia 13, bem como sobre a reunião da Diretoria da ANDIFES, que resultaram no 25 

envio ao ministro da Educação, Paulo Renato Souza, por meio do presidente, reitor Emídio 26 

Cantídio de Oliveira Filho, do ofício ANDIFES n.º 042/01, através do qual os reitores das 27 

IFES manifestam enorme preocupação com a demora na implantação das medidas 28 

anunciadas pelo próprio Ministério da Educação, relativas: a) ao pagamento imediato da 29 

Retribuição Adicional Mensal - RAM aos servidores técnico-administrativos; b) à abertura 30 

de concurso público para contratação, ainda pelo RJU, de um número mínimo de docentes 31 

para as IFES, cerca de 2000 vagas, que seriam descontingenciadas do total existente nas 32 

próprias instituições; e c) à contratação emergencial de servidores. O pagamento da RAM, 33 

tido como líquido e certo, em função de promessa do próprio ministro, ano passado, até o 34 

momento ainda não ocorreu, acarretando a cobrança insistente por parte da ANDIFES. O 35 

projeto da RAM contempla ainda recursos para treinamento e saúde do servidor. Quanto à 36 

liberação de cerca de 2000 vagas para contratação imediata de docentes efetivos, ainda pelo 37 

RJU, tida como certa para março de 2001, também não aconteceu. O presidente falou, 38 

ainda, do ofício 043/01 da ANDIFES, de 11.4.2001, por meio do qual a entidade manifesta 39 

ao ministro Paulo Renato sua surpresa e indignação pela publicação da Portaria 40 

Interministerial n.º 63, de 20 de março de 2001, no Diário Oficial, assinada por ele e pelo 41 

ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, proibindo a contratação de professores 42 

substitutos. Esta portaria desautoriza as contratações e proíbe a abertura de novos editais 43 

para contratação. A portaria também é omissa quanto à renovação dos contratos vigentes. 44 

Comunicou, também, que nossa Universidade tem autorização, conferida em 2000, para 45 
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contratação de apenas 35 professores substitutos, número este insuficiente em face da 46 

necessidade especialmente dos novos cursos. Como foi solicitado ao MEC mais 35 vagas 47 

de professores substitutos, para atender inclusive à demanda dos nove cursos novos, e ainda 48 

não há resposta, estão sendo contratados substitutos até o limite das vagas de professores 49 

efetivos existentes na Instituição, cerca de 70. Informou, na oportunidade, que já foram 50 

incluídos no SIAPE, semana passada, quatro dos concursados em 1998, que ingressaram na 51 

Justiça requerendo contratação. Espera-se, para breve, a inclusão dos outros quatro que 52 

conseguiram liminares na Justiça. Lembrou que esses professores fazem parte dos 15 53 

concursados em 1998 que não puderam ser contratados, uma vez que os concursos não 54 

tinham sido autorizados. Apesar do empenho da Reitoria, não foi possível contratá-los, daí 55 

o ingresso de 9 deles na Justiça, com mandado de segurança, sendo que 8 ganharam 56 

liminares. Ainda em informes, o presidente solicitou ao conselheiro Luiz Eduardo Ferreira 57 

Fontes, pró-reitor de Administração, que prestasse esclarecimentos sobre a utilização de 58 

área da Universidade, pelo SAAE, sem autorização pelo CONSU, conforme levantado na 59 

reunião anterior pelo conselheiro Maurinho Luiz dos Santos. O conselheiro Luiz Eduardo 60 

Ferreira Fontes informou que realmente a medição levou à constatação de que a área é 61 

superior à autorizada pela UFV. Disse que o SAAE reconhece o erro e que haverá outras 62 

reuniões com os dirigentes do órgão, no sentido de encontrar soluções para o problema, 63 

inclusive medidas compensatórias. Este assunto deverá constar em pauta de reunião do 64 

CONSU brevemente. Foi levantada a questão do trote na UFV, quando vários conselheiros 65 

manifestaram preocupações com a questão. O conselheiro Luiz Cláudio Costa, pró-reitor de 66 

Assuntos Comunitários, prestou vários esclarecimentos sobre o assunto. Durante os 67 

informes, chegou ao plenário a conselheira Ana Lídia Coutinho Galvão, suplente do 68 

conselheiro Lourival de Castro Vale. Item 4- REDISTRIBUIÇÃO/CESSÃO DE 69 

SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS - 4.1- Redistribuição do IAPAS 70 

para a UFV - 4.1.1- Sílvia da Consolação de Gouveia Moreira (01-00476)  - aprovada, 71 

por unanimidade, a solicitação da servidora Sílvia da Consolação de Gouveia Moreira, de 72 

redistribuição do IAPAS para a UFV. Após a análise desse processo, retirou-se do plenário 73 

o conselheiro Joaquin Hernán Patarroyo Salcedo.  4.2- Cessão da UFV para o INCRA - 74 

4.2.1- Francisco Escolástico Sobreira (01-03008) – aprovada, por unanimidade, a cessão 75 

do servidor Francisco Escolástico Sobreira ao INCRA/Superintendência Regional de Minas 76 

Gerais, por doze meses. Após a análise desse processo, retornou ao plenário o conselheiro 77 

Joaquin Hernán Patarroyo Salcedo. Item 5- LICENÇA NÃO REMUNERADA - 5.1- 78 

Denilson Eduardo Rodrigues (01-00814) – aprovada, por quatorze votos contra treze, a 79 

solicitação de licença não-remunerada do servidor Denilson Eduardo Rodrigues, para tratar 80 

de assuntos particulares, por doze meses, a partir de 30.4.2001. Durante a análise desse 81 

processo, chegaram ao plenário os conselheiros José Luís Braga, Adelson Luiz Araújo 82 

Tinôco, Roberto Andrea Müller e seu suplente, Márcio Sampaio Sarmet Moreira, este com 83 

direito a voz, e retirou-se o conselheiro José Roberto Pereira. Item 6- SOLICITAÇÃO DE 84 

ESPAÇO FÍSICO - 6.1- Fundação Arthur Bernardes - 6.1.1- Ampliação das 85 

instalações do Supermercado Escola (01-01797) – aprovada, por unanimidade, a 86 

solicitação da Fundação Arthur Bernardes de cessão do restante do prédio onde atualmente 87 

funciona o Supermercado Escola até o limite do prédio do CCE, condicionada à construção, 88 

pela FUNARBE, da instalação para abrigar as oficinas que serão transferidas e à 89 

negociação para construção de um espaço físico acadêmico. Em seguida, o plenário passou 90 
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à análise dos processos, extrapauta, a seguir relacionados. 1º) 98-04170 - Departamento 91 

de Biologia Animal – Solicitação de uma casa na Vila Gianetti como Centro de 92 

Diagnose de Insetos-Praga de importância agrícola – aprovada, por unanimidade, a 93 

solicitação do Departamento de Biologia Animal, de cessão de uma casa na Vila Gianetti 94 

para instalação do Centro de Diagnose de Insetos-Praga de Importância Agrícola. 2º) 99-95 

03983 – UFV-CREDI – Solicita permuta de sala – aprovada, por unanimidade, a 96 

solicitação da UFV-CREDI, de cessão das instalações que eram utilizadas pelo Banco do 97 

Brasil. Item 7- TOMBAMENTO DE IMÓVEIS LOCALIZADOS NO CAMPUS DA 98 

UFV (00-06063) – aprovada a sua retirada de pauta, visando buscar esclarecimentos na 99 

Procuradoria Jurídica e no IPHAN sobre os possíveis desdobramentos que poderão ocorrer 100 

com relação ao imóvel, uma vez tombado. Durante a análise desse processo, retirou-se do 101 

plenário o conselheiro José Maurício Souza Campos. Às onze horas e cinqüenta minutos, a 102 

reunião foi suspensa. Segunda sessão - iniciada às quatorze horas e quarenta minutos, na 103 

Sala de Reuniões da Reitoria da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais, 104 

sob a presidência do professor Evaldo Ferreira Vilela, reitor, e secretariada pelo professor 105 

José Eurico de Faria, secretário de Órgãos Colegiados. Compareceram os conselheiros 106 

nominados na primeira sessão, à exceção dos conselheiros Adelson Luiz Araújo Tinôco; 107 

Marlene Isabel Vargas Viloria; José Luís Braga; Geraldo José da Silva Santana; Silvana 108 

Maria Novaes Ferreira Ribeiro; Márcio Heleno de Souza Rodrigues; e Adriano Henrique 109 

Ferrarez. Compareceram, ainda, os conselheiros Roberto Andrea Müller; Ana Lídia 110 

Coutinho Galvão, suplente do conselheiro Lourival de Castro Vale, esta com direito a voz. 111 

Os conselheiros Adelson Luiz Araújo Tinôco, José Luís Braga, Geraldo José da Silva 112 

Santana, Márcio Heleno de Souza Rodrigues e Adriano Henrique Ferrarez justificaram a 113 

ausência. Iniciada a sessão, o plenário voltou à análise dos itens da pauta. Item 8- 114 

SOLICITAÇÕES DIVERSAS - 8.1- Comissão Permanente de Pessoal Técnico-115 

Administrativo – CPPTA - 8.1.1- Capacitação de servidores de níveis médio e de apoio 116 

(01-03416) – aprovadas, com três votos contrários, por proposição do conselheiro Luiz 117 

Eduardo Ferreira Fontes, a manutenção da Portaria nº 190/2001 e a nomeação de uma 118 

Comissão Complementar para estabelecer uma política de capacitação de servidores 119 

técnico-administrativos dos níveis intermediário e auxiliar. Revogada a decisão de não 120 

receber processos de treinamento enquanto a Comissão não apresentar seu trabalho. 121 

Durante a análise desse processo, chegou ao plenário o conselheiro Márcio Sampaio Sarmet 122 

Moreira, suplente do conselheiro Roberto Andrea Müller. 8.2- Associação dos Servidores 123 

Administrativos da UFV – ASAV -  8.2.1- Solicitação relativa às Portarias de nºs 190 e 124 

194 de 2001 (Ofício 012/2001) – aprovada, por unanimidade, por proposição do 125 

conselheiro Luiz Cláudio Costa, a manutenção da Portaria 194/2001, tendo em vista  os 126 

esclarecimentos feitos durante a discussão da solicitação. A manutenção da Portaria nº 127 

190/2001 foi aprovada no subitem anterior (8.1.1). Item 9- PROPOSIÇÕES DIVERSAS 128 

- 9.1- Comissão de Alocação de Vagas de Docentes - 9.1.1- Alteração do artigo 15 da 129 

Resolução Conjunta 1/98, de 15.9.98 (01-03331) – aprovada, por unanimidade,  a 130 

proposta de modificação do Artigo 15 da Resolução Conjunta 1/98, constante na página 1 131 

do processo. Essa decisão ficou consubstanciada na Resolução Conjunta nº 1/2001. Item 132 

10- RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DESIGNADA PELA PORTARIA 133 

759/2000, DE 2.10.2000 – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR  (00-134 

10239) – aprovado, com quatro votos contrários, o Relatório Final da Comissão designada 135 
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pela Portaria 759/2000, constante nas páginas 127 a 131 do processo. Aprovadas, ainda, por 136 

unanimidade, por proposição do conselheiro Luiz Eduardo Ferreira Fontes, a solicitação de 137 

parecer da Procuradoria Jurídica sobre a defesa de professores e técnico-administrativos 138 

que são acionados na Justiça, em função de decisão tomada em Comissão designada pela 139 

Universidade, e, também, a solicitação de parecer sobre a possibilidade do Conselho 140 

Universitário baixar resolução autorizando a Universidade a dar cobertura jurídica a esses 141 

professores e técnico-administrativos. Durante a análise desse processo, chegou ao plenário 142 

o conselheiro Joaquin Hernán Patarroyo Salcedo e retiraram-se os conselheiros Lúcio 143 

Antônio de Oliveira Campos, José Henrique Schoereder e José Benício Paes Chaves. Às 144 

dezesseis horas e cinqüenta minutos, a reunião foi encerrada. Para constar, foi lavrada a 145 

presente ata, que, se achada conforme, será assinada pelo presidente e pelo secretário de 146 

Órgãos Colegiados.  147 


