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ATA Nº 259/2001 - CONSELHO UNIVERSITÁRIO 1 

 2 

No primeiro dia do mês de junho 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 nona vez, o seu Conselho Universitário, 5 

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

Eurico de Faria, secretário de Órgãos Colegiados. Os conselheiros presentes foram os que 7 

se seguem: Fernando da Costa Baêta; Luiz Eduardo Ferreira Fontes; Luiz Cláudio Costa; 8 

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

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

de Souza; José Maurício de Souza Campos; Adelson Luiz Araújo Tinôco e sua suplente, 11 

Tânia Toledo de Oliveira, esta com direito a voz; Márcio Sampaio Sarmet Moreira, 12 

suplente do conselheiro Roberto Andrea Müller; Lourival de Castro Vale; José Henrique 13 

Schoereder; Geraldo José da Silva Santana; Carlos Gomes da Cunha; Álvaro de Araújo; 14 

Paulo Roberto da Silva; Márcio Heleno de Souza Rodrigues; e Greice Kelle Viegas 15 

Saraiva. Os conselheiros José Luís Braga, Roberto Andrea Müller, Orlando Monteiro da 16 

Silva, Elza Maria Vidigal Guimarães, Luiz Fernando Reis e Silvana Maria Novaes Ferreira 17 

Ribeiro justificaram a ausência. Item 1- APRECIAÇÃO DA PAUTA - a presidência 18 

apresentou a pauta da reunião, que foi aprovada por unanimidade. Item 2- APRECIAÇÃO 19 

DAS ATAS N
os

 257/2001 e 258/2001 - aprovadas, por unanimidade. Item 3- INFORMES 20 

DA REITORIA – inicialmente, o presidente comentou a divulgação, pela Imprensa 21 

Nacional, da autorização de 2000 vagas, das 7000 existentes no sistema, resultantes de 22 

aposentadorias, exonerações, etc., para realização de concursos. Durante a reunião plenária 23 

da ANDIFES, em Recife, os reitores foram comunicados que o ministro irá reter 200 e 24 

liberar, de imediato, 1.800 destas vagas. Houve protesto por parte dos reitores com relação 25 

a esta retenção, mas foi dito que o MEC não abriria mão desta reserva técnica. A 26 

distribuição das 1.800 vagas poderia ser feita de acordo com estas três possibilidades: 1) 27 

com base na eficiência do sistema, ou seja, com base no número de alunos por docente; 2) 28 

de acordo com o número de vagas que cada instituição tem no sistema (a UFV tem 80 29 

vagas no sistema) e esta distribuição seria por meio de uma proporcionalidade linear; e 3) 30 

com base em uma fórmula que foi utilizada em 1998, que leva em consideração vários 31 

parâmetros. O reitor disse que defendeu a segunda alternativa, que era a que nos conferia o 32 

maior número de vagas. Essa alternativa foi a vencedora, no escrutínio realizado entre os 33 

dirigentes das IFES, resultando em 20 vagas para a UFV. Os outros critérios nos dariam 17 34 

ou 13 vagas. O critério adotado respeitou a origem das vagas, por instituição, 35 

permanecendo a UFV com 60 vagas no sistema. O reitor lembrou que, em 1998, foram 36 

realizados 30 concursos na UFV, sendo 15 para professores titulares e 15 para novos 37 

professores, mas a Universidade obteve autorização para apenas 15 contratações, as quais 38 

acabaram sendo utilizadas para a promoção de 15 professores adjuntos para titulares, 39 

ficando os 15 aprovados nos concursos sem serem contratados. Destes, oito tornaram-se 40 

professores substitutos e, recentemente, obtiveram liminares na justiça, e 6 aguardam 41 

nomeação pelo Ministério da Educação, sendo dois já nomeados na semana passada. 42 

Assim, usando as vagas autorizadas, serão contratados os outros 7 professores concursados 43 

em 1998, caso ainda seja esta a vontade dos departamentos envolvidos, restando 13 vagas 44 

para atender a demanda, especialmente dos novos cursos. Ele disse que esteve, ontem, na 45 
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SESu para negociar o enquadramento dos 15  concursados, dentro das 200 vagas retidas no 46 

MEC. Encontrou sensibilidade da SESu para esta solicitação, mas acredita ser possível que 47 

apenas os 8 que entraram na justiça sejam enquadrados na sua indicação. Após a liberação 48 

oficial pelo governo das 20 vagas, será feita a discussão definitiva da alocação dos 49 

concursos. Com relação à contratação de professores substitutos, comentou que tem 50 

diminuída a autonomia da Universidade: o Ministério do Planejamento e Orçamento baixou 51 

uma portaria no dia 20 de março proibindo a contratação de professores substitutos para o 52 

restante do primeiro semestre, imputando-nos uma dificuldade extraordinária. As 53 

universidades que já haviam começado as aulas, à época da publicação da portaria, já 54 

tinham resolvido suas contratações de professores substitutos. Como a UFV iniciou suas 55 

aulas somente em abril, a portaria saiu no momento em que a UFV ainda realizava 56 

concursos. Mesmo assim, os novos professores substitutos foram colocados na folha de 57 

pagamento, em abril, com a ameaça de serem retirados a partir de Brasília, ou de sofrermos 58 

restrições orçamentárias, juntamente com as demais universidades que contrataram no 59 

período. Em Brasília, o reitor protocolou dossiê explicando as necessidades e as razões que 60 

levaram às contratações. Este documento, entregue à SESu, foi acompanhado de  pedido 61 

consubstanciado de vagas adicionais para os próximos três anos. A UFV tem hoje 65 62 

substitutos. Os substitutos de todas as IFES representam um déficit de cerca de 12 milhões 63 

de reais no orçamento das universidades. O reitor comentou a decisão do CEPE de 64 

confirmar o início do curso de Dança para 2002, aumentando ainda mais a necessidade de 65 

docentes da UFV, que deverá ser suprida, inicialmente, com as vagas do banco 66 

contigenciado de vagas. A perspectiva para novos concursos para professores efetivos 67 

deverá ocorrer somente em 2004, tendo em vista o período eleitoral de 2002 e o início do 68 

novo governo em 2003. Noticiou, ainda, a reunião, no dia 22/6, na UFOP, em Ouro Preto, 69 

das IFES Mineiras e Universidades privadas e Centros Universitários de Minas Gerais, com 70 

o objetivo de buscar maior aproximação e cooperação institucional. O reitor manifestou, 71 

também, sua preocupação com o desempenho da UFV na próxima edição do provão, tendo 72 

em vista a nova sistemática de classificação dos cursos, que deixa de ser em 5 percentis, 12, 73 

18, 40, 18 e 12, e passa a utilizar a média obtida pelo curso específico frente à média 74 

nacional com seu desvio-padrão. Se aplicado o novo critério aos dados do exame do ano 75 

passado, haveria uma queda dos conceitos dos cursos da UFV, que foi considerado o 76 

melhor desempenho das universidades federais, apesar de não termos tido alunos nos 77 

primeiros lugares de cada curso. Os resultados do provão deverão integrar as planilhas de 78 

dotações orçamentárias do MEC, muito em breve, acredita o reitor, apesar de não concordar 79 

com este atrelamento. Falando em orçamento, o reitor reconhece a necessidade urgente de 80 

demonstrar ao MEC os investimentos que têm sido feitos pela UFV, da sua própria dotação, 81 

nos alunos com comprovada baixa renda. Nosso banco de dados deve retratar estes 82 

investimentos da Universidade aos seus alunos, especialmente aos carentes, dando 83 

conhecimento destes investimentos à sociedade. Com relação à questão da energia, relatou 84 

as enérgicas medidas de racionamento que viu em Brasília, com o MEC fechando às 18h, 85 

quando antes funcionava até as 21 horas. O conselheiro  Luiz Eduardo Ferreira Fontes 86 

informou que foram constituídas duas comissões para tratar da questão da energia na 87 

Universidade, uma de conservação e outra de execução. Esta última acompanhará os 88 

trabalhos. Disse, também, dos vários projetos que estão sendo levados à CEMIG, como de 89 

energia solar para os alojamentos e o da termoelétrica. Narrou, ainda, o trabalho educativo 90 
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sobre a matéria que está sendo divulgada em jornais, rádios e TV, além do estudo de 91 

repotenciação da Usina da Casquinha. Providências estão sendo tomadas para que casas 92 

existentes no campus sejam abastecidas com a energia da Casquinha. O reitor reiterou a 93 

preocupação com o risco de cortes de energia e contas elevadas para a UFV, considerando a 94 

situação como muito grave, razão pela qual a administração está implementando medidas 95 

de conservação da energia no Campus e em Florestal. Falou, também, da mudança da 96 

Retribuição Adicional Mensal – RAM, que seria paga aos servidores técnico-97 

administrativos, para Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico Administrativa 98 

Educacional – GDAE, que será publicada nos próximos dias, e acha que, se a UFV for ágil, 99 

em setembro já poderá estar sendo paga. Disse, ainda, que tem que ser feita avaliação dos 100 

servidores à semelhança da GED dos professores. Durante os informes, chegaram ao 101 

plenário os conselheiros Lúcio Antônio de Oliveira Campos e Adriano Henrique Ferrarez. 102 

Item 4- CONVÊNIOS - CONTRATOS - ACORDOS - homologadas, por unanimidade, 103 

as assinaturas de todos os documentos constantes na pauta. São eles: CONVÊNIOS - 1-104 

Convênio UFV/CENTRO AUSTRALIANO PARA PESQUISA AGRÍCOLA 105 

INTERNACIONAL, DE 13.12.00 (Desenvolver o projeto “Avaliação da ferrugem do 106 

eucalipto como um patógeno do Eucalyptus spp e outras Myertaceae, e desenvolvimento de 107 

métodos precisos para a sua detecção em germoplasma”); 2-Convênio UFV/BOLSA DE 108 

MERCADORIAS & FUTUROS/FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES – FUNARBE, de 109 

14.12.00 (Gerar incentivos para a implantação de cursos específicos e disciplinas de pós-110 

graduação (mestrado e doutorado) em derivativos agropecuários); 3-Termo Aditivo n
o
 1/00, 111 

de 14.12.00, ao Convênio UFV/BOLSA DE MERCADORIAS & 112 

FUTUROS/FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES – FUNARBE, de 14.12.00 113 

(Manutenção e aperfeiçoamento da área de mercados futuros do Departamento de 114 

Economia Rural, estabelecendo-se colaboração para a formação de mão-de-obra 115 

especializada em nível de pós-graduação e graduação, além de treinamento de profissionais 116 

em cursos de curta duração);  4-Convênio UFV/FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES – 117 

FUNARBE, de 24.1.01 (Gestão e coordenação do curso de pós-graduação latu-sensu 118 

denominado “Dança Educativa Moderna”, oferecido pelo Departamento de Educação 119 

Física); 5-Convênio UFV/PINHALENSE S.A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS/FUNDAÇÃO 120 

ARTHUR BERNARDES – FUNARBE, de 24.1.01 (Gerar incentivos para o 121 

desenvolvimento e transferência de tecnologia, testes de equipamentos, implantação de 122 

cursos específicos para treinamento de técnicos e agricultores, produção de material 123 

didático, dentre outros); 6-Convênio UFV/UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 124 

(ITÁLIA), de 25.1.01 (Cooperação para o desenvolvimento de atividades didáticas, 125 

científicas integradas e para o desenvolvimento de programas integrados de estudo para os 126 

estudantes nas disciplinas de Direito Público); 7-Convênio UFV/SERVIÇO AUTÔNOMO 127 

DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE/ MUNICÍPIO DE VIÇOSA/SOCIEDADE DE 128 

INVESTIGAÇÕES FLORESTAIS – SIF, de 27.4.01 (Cooperação técnica para dar 129 

continuidade ao projeto visando o aumento da produção de água na Bacia do Ribeirão São 130 

Bartolomeu). CONTRATOS - 1-Contrato UFV/SECRETARIA DE ESTADO DA 131 

EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS/CENTRO DE ENSINO E EXTENSÃO – CEE, de 132 

26.10.00 (Implantação do Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública – SIMAVE e 133 

do Programa de Avaliação da Educação Básica – PROEB 2000/2001); 2-Contrato 134 

UFV/BIO-ENERGY COMPANY DO BRASIL S/A, de 28.11.00 (Transferência de 135 
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conhecimento tecnológico sobre o Forno Container para Produção de Carvão Vegetal, para 136 

que possa produzir e comercializar o Forno Container); 3-Contrato UFV/INPA – 137 

INDÚSTRIA DE EMBALAGENS SANTANA S.A./ FUNDAÇÃO ARTHUR 138 

BERNARDES – FUNARBE, de 19.12.00 (Prestação de consultoria técnica na elaboração 139 

de um projeto de aterro sanitário industrial e tratamento de esgoto sanitário da indústria); 4-140 

Contrato UFV/INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE SOCIAL – AGROS, de 20.12.00 141 

(Cessão remunerada de uso das linhas telefônicas de n
os

 3899-2666, 3899-2667, 3899-2683, 142 

3899-2684 e de 3899-3500 a 3899-3544); 5-Contrato UFV/FUNDAÇÃO ARTHUR 143 

BERNARDES – FUNARBE, de 29.12.00 (Dar suporte na avaliação das condições de 144 

oferta dos cursos superiores no Brasil); 6-Contrato UFV/FUNDAÇÃO ARTHUR 145 

BERNARDES – FUNARBE, de 29.12.00 (Dar suporte para execução do projeto “Criação 146 

do Centro de Informações e de Apoio aos Cursos de Graduação)”; 7-Contrato 147 

UFV/FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES – FUNARBE, de 29.12.00 (Execução do 148 

projeto “Implantação da Unidade de Apoio às Ciências Básicas – Programa de Tutoria)”; 8-149 

Contrato UFV/FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES – FUNARBE, de 29.12.00 (Atender 150 

ao programa de apoio a aquisição de periódicos e consulta “on-line”); 9-Contrato 151 

UFV/SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, de 29.12.00 (Concessão de direito 152 

real de uso de um terreno, com área aproximada de 120 m
2
, localizada no Campus 153 

Universitário, ao lado do Laboratório de Forragicultura do Departamento de Zootecnia); 154 

10-Contrato UFV/ANTÔNIO REINALDO MARTINS, de 29.12.00 (Cessão, sob a forma 155 

de permissão de uso, da casa 01 situada no Setor de Agronomia Fundão/Aeroporto, para 156 

uso exclusivo como residência); 11-Contrato UFV/EMPRESA DE ASSISTÊNCIA 157 

TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – EMATER, de 158 

29.12.00 (Cessão, sob a forma de permissão de uso, de uma casa situada à Vila Gianetti, n
o
 159 

44, Campus Universitário); 12-Contrato UFV/JOSÉ ALAÍDE BATISTA, de 29.12.00 160 

(Cessão, sob a forma de permissão de uso, da casa situada no Pomar do Fundão, para uso 161 

exclusivo como residência); 13-Contrato UFV/EMPRESA CARL ZEISS DO BRASIL 162 

LTDA., de 29.12.00 (Prestar serviços de assistência técnica exclusivamente para um 163 

microscópio eletrônico, modelo EM-109); 14-Termo de Rescisão Contratual, de 29.12.00, 164 

ao Contrato UFV/EMPRESA AGROMÍDIA SOFTWARE LTDA., de 28.08.97 (Rescindir 165 

o contrato original); 15-Termo de Rescisão Contratual, de 29.12.00, ao Contrato 166 

UFV/IDERCÓPIA LTDA., de 2.8.99 (Rescindir o contrato original); 16-Termo de 167 

Rescisão Contratual, de 29.12.00, ao Contrato UFV/DIRETÓRIO ACADÊMICO DE 168 

ADMINISTRAÇÃO, de 8.5.97 (Rescindir o contrato original); 17-Termo de Rescisão 169 

Contratual, de 29.12.00, ao Contrato UFV/CONVÊNIO NESTLÉ, de 07.02.97 (Rescindir o 170 

contrato original); 18-Termo de Rescisão Contratual, de 29.12.00, ao Contrato 171 

UFV/LABORURAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA., de 27.05.99 172 

(Rescindir o contrato original); 19-Termo de Rescisão Contratual, de 29.12.00, ao Contrato 173 

UFV/LABGENE, de 2.7.98 (Rescindir o contrato original); 20-Termo de Rescisão 174 

Contratual, de 29.12.00, ao Contrato UFV/CENTRO MINEIRO PARA CONSERVAÇÃO 175 

DA NATUREZA – CMCN, de 2.7.98 (Rescindir o contrato original); 21-Termo de 176 

Rescisão Contratual, de 29.12.00, ao Contrato UFV/EMPRESA DE ASSISTÊNCIA 177 

TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MINAS GERAIS – EMATER, de 8.10.96 178 

(Rescindir o contrato original); 22-Termo de Rescisão Contratual, de 29.12.00, ao Contrato 179 

UFV/COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA 180 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – UFV-CREDI, de 22.3.99 (Rescindir o 181 

contrato original); 23-Termo de Rescisão Contratual, de 29.12.00, ao Contrato 182 

UFV/SINDICATO DOS SERVIDORES DA UFV – SINSUV, de 8.10.96 (Rescindir o 183 

contrato original); 24-Termo de Rescisão Contratual, de 29.12.00, ao Contrato 184 

UFV/AVPLAN S/C LTDA., de 2.7.98 (Rescindir o contrato original); 25-Termo de 185 

Rescisão Contratual, de 10.1.01, ao Contrato UFV/ASSOCIAÇÃO DE PÓS-186 

GRADUADOS – APG, de 18.3.97 (Rescindir o contrato original); 26-Contrato 187 

UFV/ALCAN ALUMÍNIO DO BRASIL LTDA, de 18.1.01 (Prestar consultoria técnica 188 

visando determinar o grau de deslocamento dos peixes num trecho do Rio Piranga); 27-189 

Contrato UFV/EMPRESA MINAS HORTIFRUTI LTDA., de 19.1.01 (Fornecimento de 190 

produtos hortifrutigranjeiros para consumo no restaurante universitário); 28-Contrato 191 

UFV/IDERCÓPIA LTDA., de 22.1.01 (Concessão remunerada de uso de bem público de 192 

um espaço físico para a instalação imediata de duas máquinas fotocopiadoras preto e 193 

branco no 2
o
 pavimento do Pavilhão de Aulas II); 29-Termo Aditivo n

o
 1/00, de 24.1.01, ao 194 

Contrato UFV/EMPRESA VTLS AMÉRICAS LTDA., de 19.1.00 (Prorrogação do prazo 195 

de vigência do contrato original por mais 1 ano); 30-Termo de Rescisão Contratual, de 196 

24.1.01, ao Contrato UFV/DIRETÓRIO ACADÊMICO 08 DE DEZEMBRO – DIREITO-197 

UFV, de 8.5.97 (Rescindir o contrato original); 31-Contrato UFV/EMPRESA ARTES 198 

PLACAS CENTRAL CARIMBOS LTDA., de 2.2.01 (Fornecimento de carimbos); 32-199 

Contrato UFV/RESTAURANTE PAPAKILO FERNANDES LTDA., de 5.2.01 (Concessão 200 

remunerada de espaço físico de aproximadamente 92m
2
 para instalação de uma 201 

cantina/lanchonete nas dependências do Pavilhão de Aulas II); 33-Contrato 202 

UFV/RESTAURANTE PAPAKILO FERNANDES LTDA., de 5.2.01 (Concessão 203 

remunerada de um espaço físico de aproximadamente 40m
2
 para instalação de uma 204 

cantina/lanchonete nas dependências do COLUNI); 34-Contrato UFV/AUTO POSTO 205 

GUARAPIRANGA LTDA., de 5.2.01 (Fornecimento de combustíveis e lubrificantes à 206 

Central de Pesquisa e Experimentação de Cana-de-Açúcar (CECA) em Ponte Nova-MG, 207 

durante o exercício 2001); 35-Contrato UFV/EMPRESA MERCADOCAR MERCANTIL 208 

DE PEÇAS LTDA., de 5.2.01 (Fornecimento de peças originais de 1
a
 linha, em 209 

quantidades parceladas, ao longo do exercício de 2001); 36-Contrato UFV/WHITE 210 

MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A, de 5.2.01 (Fornecimento de gases durante o 211 

exercício de 2001); 37-Termo Aditivo n
o
 1/01, de 5.2.01, ao Contrato UFV/ARTE LIVROS 212 

ENCADERNADORA LTDA., de 7.4.00 (Prorrogação do prazo de vigência do contrato 213 

original por mais 12 meses); 38-Contrato UFV/EMPESA JRC SANTANA E CIA LTDA., 214 

de 6.2.01 (Fornecimento de gases durante o exercício de 2001); 39-Termo Aditivo n
o
 1/00, 215 

de 6.2.01, ao Convênio UFV/ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, de 18.2.00 216 

(Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 meses, a partir de 17 de 217 

janeiro de 2001); 40-Contrato UFV/EMPRESA ENCONAR MINAS COMÉRCIO E 218 

DISTRIBUIÇÃO LTDA., de 8.2.01 (Executar serviços especializados de manutenção 219 

preventiva e corretiva de nove aparelhos condicionadores de ar); 41-Contrato 220 

UFV/EMPRESA CIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA, de 12.2.01 221 

(Fornecimento de combustíveis e lubrificantes durante o exercício de 2001); 42-Termo de 222 

Rescisão Contratual, de 12.2.01, ao Contrato UFV/EMPRESA DE PESQUISA 223 

AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS – EPAMIG, de 9.10.96 (Rescindir o contrato 224 

original); 43-Contrato UFV/RUB CAR COM. DE AUTO PEÇAS E FUNDIÇÃO LTDA., 225 
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de 16.3.01 (Fornecimento de combustíveis e lubrificantes durante o exercício de 2001); 44-226 

Contrato UFV/IMPRENSA NACIONAL, de 19.3.01 (Prestação de serviços de publicação 227 

no Diário Oficial, inclusive em suplemento, de atos oficiais e demais matérias de interesse 228 

da UFV); 45-Contrato UFV/EMPRESA AGA S/A, de 19.3.01 (Fornecimento de 25.000m
3
 229 

de nitrogênio líquido, durante o exercício de 2001; e locação de 1 tanque estacionário, com 230 

capacidade aproximada de 3.000m
3
, para acondicionamento do nitrogênio líquido, 231 

incluindo válvulas, registros e tubulações); 46-Contrato UFV/EMPRESA AGA S/A, de 232 

19.3.01 (Fornecimento de gases durante o exercício de 2001); 47-Contrato UFV/FINAGRO 233 

– COMPANHIA ADM. DE NEGÓCIOS AGRÍCOLAS DO BRASIL S.A/FUNARBE – 234 

FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES, de 19.3.01 (Prestação de consultoria técnica 235 

compreendendo os serviços de elaboração de projetos técnicos, de avaliações de produção, 236 

manejo e sanidade animal); 48-Contrato UFV/FIAT AUTOMÓVEIS S.A./FUNDAÇÃO 237 

ARTHUR BERNARDES – FUNARBE, de 5.4.01 (Prestar consultoria técnica visando 238 

avaliação de uma área contínua de 6.000 ha (seis mil hectares) de terras localizadas na 239 

mesorregião do Norte de Minas); 49-Termo Aditivo n
o
 1/00, de 23.04.01, ao Contrato 240 

UFV/TD SOFTWARE LTDA., de 5.4.00 (Prorrogação do prazo de vigência do contrato 241 

original por mais 12 meses); 50-Contrato UFV/JOSÉ APARECIDO MARTINS, de 2.5.01 242 

(Prestar serviços de transporte de servidores na Estação Experimental de Cana-de-Açúcar, 243 

em Ponte Nova - MG); 51-Contrato UFV/EMPRESA ARTE MECÂNICA E PEÇAS 244 

LTDA., de 2.5.01 (Executar serviços especializados de manutenção e revisões de veículos 245 

da marca Volkswagen, com injeção eletrônica); 52-Contrato UFV/EMPRESA QUIBASA – 246 

QUÍMICA BÁSICA LTDA., de 2.5.01 (Executar serviços especializados de manutenção 247 

preventiva e corretiva de um aparelho analisador automático multiparâmetro); 53-Contrato 248 

UFV/EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A, de 3.5.01 249 

(Fornecimento de 800 m
3
 de Argônio, bem como locação de um tanque móvel com 250 

capacidade aproximada de 100m
3
, para armazenamento do produto). TERMO DE 251 

COMPROMISSO - 1-Termo de Cessão de Uso UFV/MADRITH STHEL COSTA, de 252 

18.1.01 (Permissão de utilização do Ginásio Coberto e outras dependências para a 253 

realização do SEARA/2001, no período de 24 a 27 de fevereiro de 2001). Item 5- 254 

ESPAÇO FÍSICO - 5.1- Departamento de Zootecnia - 5.1.1- Casa nº 5 - Vila Dona 255 

Chiquinha, para funcionário do Incubatório de Melhoramento Genético de Aves (00-256 

03207) – aprovada, por unanimidade, a cessão da casa nº 5 da Vila Dona Chiquinha para o 257 

servidor que ficará responsável pelo Incubatório de Melhoramento Genético de Aves, 258 

conforme parecer da Comissão de Espaço Físico, à folha 5 do processo. 5.2- Pró-Reitoria 259 

de Administração - 5.2.1- Definição de espaço para a Praça de Convivência (01-04479) 260 

– aprovada, por unanimidade, a área localizada entre o Departamento de Economia 261 

Doméstica e o Restaurante Universitário para construção do Centro de Convivência da 262 

UFV, cuja decisão final sobre a construção será submetida ao CONSU. Após a análise 263 

desse processo, retirou-se do plenário o conselheiro Márcio Sampaio Sarmet Moreira. Item 264 

6- MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS - 6.1- 265 

Shirley Aparecida Gomide Cabral (01-03264) – aprovada, por unanimidade, a remoção 266 

da servidora Shirley Aparecida Gomide Cabral, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-267 

Graduação para a Editora UFV. 6.2- Mila Teixeira Amorim da Silva (00-11480) - 268 

aprovada, por unanimidade, a remoção da servidora Mila Teixeira Amorim da Silva, da 269 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura para a Diretoria Financeira. 6.3- Jorge Carlos de 270 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA                                                                                                                 CONSU259.01-7 

Aquino (01-02441) - aprovada, com um voto contrário do conselheiro Adriel Rodrigues de 271 

Oliveira, com declaração de voto, a remoção do servidor Jorge Carlos de Aquino, do 272 

Departamento de Fitopatologia para o Escritório de Representação da UFV em Belo 273 

Horizonte. 6.4- Lúcia Regina Apolinário Fausto (01-04080) – aprovada, por 274 

unanimidade, a remoção da servidora Lúcia Regina Apolinário Fausto, do Departamento de 275 

Fitopatologia para a Pró-Reitoria de Ensino. Item 7- REDISTRIBUIÇÃO DE 276 

DOCENTE -  7.1- Da UFV para UNIRIO - 7.1.1- Pedro Paulo Ianini (01-01399) – 277 

aprovada, com quatro votos contrários, a redistribuição do docente Pedro Paulo Ianini, da 278 

UFV para a UNIRIO, com a cessão de uma vaga de professor adjunto da UNIRIO para a 279 

UFV. Item 8- LICENÇA SEM VENCIMENTO - 8.1- Cássia Viviani Silva Santiago 280 

(00-07925) - o plenário autorizou, por unanimidade, o reitor, como presidente do CONSU, 281 

a conceder licença sem vencimento a Cássia Viviani Silva Santiago, a partir de 1º.9.2000, 282 

por 3 (três) anos, tendo em vista delegação anterior (reunião 253ª, de 5.12.2000) ao reitor, 283 

visando contatos com a Embaixada Brasileira na Espanha e melhor instrução do processo. 284 

Item 9- SOLICITAÇÃO DIVERSA - 9.1- Antônio do Carmo Neves e outros - 9.1.1- 285 

Redução de taxas para o Projeto de Supervisão Operacional do PLANFOR MG - 2001 286 

(01-05230) – aprovada, por unanimidade, a sua retirada de pauta e encaminhamento aos 287 

professores interessados para melhor instrução, detalhando mais a planilha, especificando 288 

as atividades, tempo de dedicação ao projeto e a remuneração de cada membro participante, 289 

para apreciação em próxima reunião. Item 10- PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE 290 

DESLIGAMENTO - 10.1- André Luiz Pereira Lara (01-03324) - tendo em vista a 291 

inclusão de novos documentos no processo, foi aprovado, por unanimidade, por proposição 292 

do conselheiro Luiz Eduardo Ferreira Fontes, o seu encaminhamento ao CEPE para 293 

apreciação da reconsideração. Item 11- PARA CONHECIMENTO - 11.1- 294 

Descentralização orçamentária: material de consumo e material permanente – o 295 

presidente solicitou ao conselheiro Fernando da Costa Baêta, vice-reitor, para dar 296 

esclarecimentos como está sendo feita a descentralização. Na ocasião, os conselheiros 297 

Maurinho Luiz dos Santos e Adriel Rodrigues de Oliveira parabenizaram as ações do reitor 298 

e do vice-reitor relativas à descentralização. 11.2- Lei nº 10.221, de 18.4.2001 - Institui o 299 

dia 8 de julho como o Dia Nacional da  Ciência – o plenário tomou conhecimento da Lei 300 

nº 10.221. 11.3- Informe nº 122, de 27.4.2001, da ANDIFES – o plenário tomou 301 

conhecimento do Informe da ANDIFES. Às doze horas e trinta minutos, a reunião foi 302 

encerrada. Para constar, foi lavrada a presente ata, que, se achada conforme, será assinada 303 

pelo presidente e pelo secretário de Órgãos Colegiados.  304 


