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Aos vinte e um dias do mês de junho do ano dois mil e um, às oito horas e vinte e cinco 3 

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

Minas Gerais, reuniu-se, extraordinariamente, pela ducentésima sexagésima vez, o seu 5 

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

secretariada pelo professor José Eurico de Faria, secretário de Órgãos Colegiados. Os 7 

conselheiros presentes foram os que se seguem: Luiz Eduardo Ferreira Fontes; Luiz 8 

Cláudio Costa; José Maria Alves da Silva; Maurinho Luiz dos Santos; Ricardo Junqueira 9 

Del Carlo; Luiz Aurélio Raggi; Efraim Lázaro Reis, suplente do conselheiro José Benício 10 

Paes Chaves; Agostinho Lopes de Souza; José Maurício de Souza Campos; Adelson Luiz 11 

Araújo Tinôco e sua suplente, Tânia Toledo de Oliveira, esta com direito a voz; Joaquin 12 

Hernán Patarroyo Salcedo; Luiz Fernando Reis; Carlos Gomes da Cunha; Álvaro de 13 

Araújo; e Sérgio Aroeira Braga. Os conselheiros José Benício Paes Chaves, José Luís 14 

Braga, Lúcio Antônio de Oliveira Campos, Roberto Andrea Müller, Orlando Monteiro da 15 

Silva, Elza Maria Vidigal Guimarães, José Henrique Schoereder, Geraldo José da Silva 16 

Santana e Adriano Henrique Ferrarez justificaram a ausência. Iniciada a reunião, passou-se 17 

à análise dos itens da pauta, a seguir relacionados. Item 1- Proposta de modificação da 18 

Resolução 17/2000-CONSU (01-05104) – aprovada, por unanimidade, por proposição do 19 

conselheiro Luiz Aurélio Raggi, a minuta  de resolução, constante na página 29 do 20 

processo. Essa decisão ficou consubstanciada na Resolução 7/2001. Item 2- Dossiê para 21 

tombamento do Edifício Arthur da Silva Bernardes – aprovado, por unanimidade, o 22 

dossiê para tombamento do Edifício Arthur da Silva Bernardes, com modificação da área 23 

de proteção do entorno, a qual terá os seguintes limites: sua delimitação começa pelo ponto 24 

1, formado pela interseção dos eixos da via de acesso entre o primeiro e o segundo lago 25 

com o eixo da linha férrea; segue-se pelo eixo da linha em direção sul até o ponto 2, 26 

definido pelo cruzamento do eixo da linha férrea com o eixo da via que passa à frente do 27 

Edifício Bello Lisboa; segue-se pelo eixo desta via em direção Oeste até o ponto 3, 28 

definido pela interseção do eixo desta via com o eixo da calçada que passa à frente do 29 

Edifício Fábio Ribeiro Gomes; segue-se por este eixo em direção Norte até o ponto 4, 30 

definido pela interseção do eixo da calçada com uma linha formada pelo prolongamento da 31 

fachada Sul do Edifício Fábio Ribeiro Gomes; segue-se pelo prolongamento da linha da 32 

fachada em direção Oeste até o ponto 5, definido pela interseção desta linha com a margem 33 

do segundo lago; segue-se pela margem do lago em direção norte até o ponto 6, definido 34 

pela interseção da margem do lago com uma linha reta resultante do prolongamento da 35 

fachada Sul do Centro de Vivência; segue-se pela linha em direção leste até o ponto 7, 36 

situado no vértice das fachadas Sul com Oeste do Centro de Vivência, segue-se pela 37 

fachada Oeste do Centro de Vivência e pelo seu prolongamento até ponto 8, definido pela 38 

interseção desta linha com uma linha definida pelo prolongamento da fachada Norte do 39 

prédio da Reitoria; segue-se por essa linha, em direção Leste até o ponto 9, definido pelo 40 

vértice formado pelas fachadas Norte e Leste do prédio da Reitoria; segue-se pela linha 41 

formada pelo prolongamento da fachada Leste do prédio da Reitoria, em direção Norte, até 42 

o ponto 10, formado pela interseção da linha com o eixo da via que passa entre o primeiro 43 

e o segundo lago, segue-se pelo eixo da via em direção Leste até o ponto 1 deste perímetro. 44 

A delimitação está no Projeto da Área de Proteção do Entorno, contido no dossiê. Este 45 
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tombamento deverá ocorrer também em nível federal. Item 3- Medidas e ações efetuadas 46 

pela Administração para redução do consumo de energia – após tomar conhecimento 47 

das ações e metas para redução do consumo de energia na UFV, foram aprovadas, por 48 

unanimidade, as medidas de racionamento tomadas pela Administração. O plenário 49 

manifestou, também, apoio às atividades da Comissão Interna de Conservação de Energia. 50 

Durante a discussão desse item, chegaram ao plenário os conselheiros Fernando da Costa 51 

Baêta e Adriel Rodrigues de Oliveira, e retirou-se o conselheiro José Maurício de Souza 52 

Campos. Às dez horas e trinta minutos, a reunião foi encerrada. Para constar, foi lavrada a 53 

presente ata, que, se achada conforme, será assinada pelo presidente e pelo secretário de 54 

Órgãos Colegiados.  55 


