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Aos oito dias do mês de agosto do ano dois mil e um, às oito horas e trinta minutos, na Sala 3 

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

reuniu-se, pela ducentésima sexagésima segunda 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; Ricardo Junqueira 9 

Del Carlo; Luiz Aurélio Raggi; Adriel Rodrigues de Oliveira; Efraim Lázaro Reis, suplente 10 

do conselheiro José Benício Paes Chaves; Agostinho Lopes de Souza; Mauri Martins 11 

Teixeira, suplente do conselheiro José Maurício de Souza Campos; Tânia Toledo de 12 

Oliveira, suplente do conselheiro Adelson Luiz Araújo Tinôco; Roberto Andrea Müller; 13 

Orlando Monteiro da Silva; José Henrique Schoereder; Luiz Fernando Reis e seu suplente, 14 

Rogério Fuscaldi Lelis, este com direito a voz; Geraldo José da Silva Santana; Álvaro de 15 

Araújo e seu suplente, Antônio Jésus de Campos Mata, este com direito a voz; José 16 

Inocente Macêdo e seu suplente, Aloísio de Castro Cardoso, este com direito a voz; Greice 17 

Kelle Viegas Saraiva; e Márcio Heleno de Souza Rodrigues. Os conselheiros José Benício 18 

Paes Chaves, José Maurício de Souza Campos, Lúcio Antônio de Oliveira Campos, 19 

Adelson Luiz Araújo Tinôco, José Luís Braga, Joaquin Hernán Patarroyo Salcedo, Rita de 20 

Cássia Pereira de Araújo, Vanda do Carmo Lucas dos Santos e Silvana Maria Novaes 21 

Ferreira Ribeiro justificaram a ausência. Item 1- APRECIAÇÃO DA PAUTA - a 22 

presidência apresentou a pauta da reunião, que foi aprovada por unanimidade, com a 23 

inclusão, extrapauta, dos Processos n
os

 01-07471 – Regimento do CenTev e  01-07544 – 24 

Indicação do CCH de nome para o Título de Professor Emérito da UFV e, também, de 25 

Moção do CONSU sobre o movimento grevista dos servidores técnico-administrativos. 26 

Item 2- APRECIAÇÃO DAS ATAS N
os

 260/2001 e 261/2001 – aprovadas, por 27 

unanimidade; a Ata 261 foi aprovada com as correções sugeridas. Item 3- INFORMES 28 

DA REITORIA – o presidente, inicialmente, lembrou o aniversário da Universidade no 29 

próximo dia 28, quando a UFV estará completando 75 anos. Distribuiu, aos presentes, 30 

exemplares do postal, com postagem paga, alusivo aos 75 anos, e que será encaminhado a 31 

todos os professores, servidores e representantes estudantis. Informou, ainda, que a 32 

Comissão dos 75 anos decidiu, dada a situação de greve dos servidores técnico-33 

administrativos, manter apenas a cerimônia do dia 28 próximo, dada a importância do 34 

evento no contexto institucional, com a entrega das medalhas a professores e servidores 35 

técnico-administrativos e lançamento do carimbo postal dos Correios alusivo aos 75 anos 36 

da universidade. Este carimbo será utilizado pelos Correios durante um mês. Quanto às 37 

demais atividades, elas foram postergadas até que se restabeleça a normalidade no Campus, 38 

de modo a dar a oportunidade a todos os segmentos da comunidade universitária de 39 

comparecerem às solenidades programadas, como o seminário. O presidente falou, também, 40 

da realização, entre os estudantes das escolas de Viçosa, de um concurso de cartazes e 41 

textos alusivos aos 75 anos da UFV, em uma interação positiva com as escolas. Este 42 

concurso foi iniciado em 13 de julho e irá até 24 de setembro. Também será realizado um 43 

concurso de esculturas, que irá até 28 de setembro. Os envelopes especiais e o selo não-44 

postal, que foram recentemente criados, deverão circular até 31 de dezembro. Haverá um 45 
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seminário, com vários convidados, que terá como tema “Das Ciências Agrárias à 46 

Universalidade”, quando será abordado o papel das Ciências Agrárias em Viçosa, no Brasil 47 

e no mundo. Esse seminário, que seria realizado na semana do aniversário da Universidade, 48 

foi transferido para os dias 24 e 25 de outubro, para que possa ser realizado com mais 49 

brilho, empenho e entusiasmo, dentro de um ambiente de normalidade das atividades. 50 

Também será feito lançamento de livros, revistas e vídeos nos dias 24 e 25 de outubro. 51 

Disse que está sendo produzido um vídeo sobre todos os produtos da Universidade neste 52 

ano dos 75 anos, onde serão mostrados, por exemplo, três variedades de soja produzidas, 53 

livros etc. Outro vídeo que também está sendo feito, aproveitando bancos de informações 54 

existentes na própria Universidade e também fora dela, diz respeito ao que temos feito pela 55 

agricultura familiar. Para este trabalho, haverá colaboração de produtoras de vídeos da 56 

cidade, que têm experiência neste tipo de trabalho. Haverá ainda atividades artístico-57 

culturais no Campus, no período de 24 de agosto a 30 de novembro. Deverão acontecer, 58 

ainda na semana do dia 28, manifestações de parlamentares no Congresso Nacional e na 59 

Assembléia Legislativa de Minas, homenageando a UFV. A Universidade também 60 

participará da Feira de Ciência e Tecnologia, que a FAPEMIG promoverá em Belo 61 

Horizonte, em comemoração aos seus 15 anos de existência. O presidente também falou do 62 

estado de greve dos servidores da UFV, comentando que tem havido muita compreensão 63 

por parte dos servidores técnico-administrativos, no sentido de possibilitar o término das 64 

atividades do semestre letivo. Deverá acontecer ainda, normalmente, a formatura e, na 65 

semana que vem, a Semana do Fazendeiro. Os servidores entenderam o significado desses 66 

eventos para a Universidade e estão participando de suas realizações, criando a 67 

oportunidade de comunicar à sociedade as razões para o estado de greve em que se 68 

encontram. Falou da Clínica Tecnológica, que ocorrerá durante a Semana do Fazendeiro, 69 

em parceria com o SEBRAE, ampliando o que foi iniciado em 2000. Pessoas de outras 70 

partes do Brasil virão conhecer o funcionamento da Clínica. Em seguida, o presidente 71 

solicitou autorização ao Conselho, que foi concedida, para que a diretora de Recursos 72 

Humanos da UFV, professora Nádia Dutra de Souza, pudesse prestar esclarecimentos sobre 73 

problemas que aconteceram na folha de pagamento de alguns servidores, salário de junho, 74 

sendo que alguns tiveram o salário diminuído no contracheque a partir da edição da Medida 75 

Provisória 2150-39, do MOG. A professora Nádia prestou os devidos esclarecimentos, e 76 

informou o que estava sendo feito para corrigir o problema e, ao final, o presidente 77 

comunicou que o problema não mais ocorreu no contracheque de julho, faltando o acerto 78 

das perdas. Item 4- PROPOSTA DE DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSU: 79 

14/9 – aprovada, por unanimidade, por proposição do conselheiro Luiz Cláudio Costa, a 80 

data da próxima reunião do CONSU: 14/9. Item 5- PLANO DE TRABALHO 2001 DA 81 

COPEVE – APRESENTAÇÃO PELO COORDENADOR – o coordenador, professor 82 

José Elias Rigueira, apresentou o cronograma de atividades que serão desenvolvidas pela 83 

COPEVE, ao longo do ano. Abordou vários assuntos, prestando informações sobre 84 

comissões para elaboração das provas; formato do vestibular, incluindo o ENEM; 85 

divulgação que antecede as inscrições do vestibular; utilização de jornal em vez de fôlderes, 86 

com todos os cursos; fôlderes do PASES e Vestibular; utilização de estudantes na 87 

divulgação do vestibular em todo o País; processo de seleção de servidores para atuarem no 88 

Vestibular; dentre outras informações. Após a apresentação, chegou ao plenário o 89 

conselheiro Adriano Henrique Ferrarez. Item 6- MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDORES 90 
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TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS - 6.1- Edson Eduardo Costa (01-02277) - aprovada, 91 

com um voto contrário, a remoção do servidor Edson Eduardo Costa, da Divisão de 92 

Proteção Patrimonial e Comunitária, da Pró-Reitoria de Administração, para a Pró-Reitoria 93 

de Extensão e Cultura. Item 7- PROPOSIÇÕES DIVERSAS - 7.1- Secretaria Municipal 94 

de Agricultura e Meio Ambiente -  7.1.1- Minuta de Contrato entre a UFV e a PMV - 95 

Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo (SEPROM 0602/01) – aprovada, por 96 

unanimidade, por proposição do conselheiro Luiz Eduardo Ferreira Fontes, a minuta de 97 

contrato entre a UFV e a Prefeitura Municipal de Viçosa, constante nas páginas 17 a 21 do 98 

processo. 7.2- Indicação de ex-professores para receberem o Título de Professor 99 

Emérito da UFV (01-07182 e 01-07544) – aprovados os nomes dos ex-professores Edgard 100 

de Vasconcelos Barros (por unanimidade), Moacyr Maestri (com um voto contrário), José 101 

Marcondes Borges (por unanimidade) e Juraci Aureliano Teixeira (com um voto contrário), 102 

indicados pelo CCA, CCB, CCE e CCH, respectivamente, para receberem o Título de 103 

Professor Emérito da UFV, em 2001.  Na oportunidade, o conselheiro Álvaro de Araújo 104 

sugeriu a criação de homenagem também para os servidores técnico-administrativos 105 

aposentados. 7.3- Indicação de professores a serem agraciados com a Medalha de Ouro 106 

Peter H. Rolfs - 7.3.1- Mérito em Ensino (01-07202) – aprovado, por unanimidade, o 107 

nome do professor Per Christian Braathen para ser agraciado com a Medalha de Ouro Peter 108 

H. Rolfs do Mérito em Ensino de 2001. 7.3.2- Mérito em Pesquisa (01-07438) - aprovado, 109 

por unanimidade, o nome do professor Vicente Wagner Dias Casali para ser agraciado com 110 

a Medalha de Ouro Peter H. Rolfs do Mérito em Pesquisa de 2001. 7.3.3- Mérito em 111 

Extensão (01-07446) -  aprovado, com um voto nulo, o nome do professor Sebastião César 112 

Cardoso Brandão para ser agraciado com a Medalha de Ouro Peter H. Rolfs do Mérito em 113 

Extensão de 2001. 7.4- Vice-Reitoria - 7.4.1- Implantação e Regulamentação da 114 

Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância da UFV (01-07155) – aprovada, por 115 

unanimidade, a proposta de Resolução Conjunta CEPE/CONSU, constante nas páginas 11 a 116 

18 do processo, vinculando  a referida Coordenadoria à Reitoria. Essa decisão ficou 117 

consubstanciada na Resolução Conjunta 2/2001. Item 8- SOLICITAÇÕES DIVERSAS - 118 

8.1- Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento - 8.1.1- Enquadramento do professor 119 

Onkar Dev Dhingra para receber GED - Gratificação de Estímulo à Docência  (01-120 

00979) – o plenário, com base no parecer da Procuradoria Jurídica, exarado às folhas 58 a 121 

64 do processo, decidiu considerar o professor Onkar Dev Dhingra como professor efetivo 122 

da UFV, que, por conseguinte, faz jus à avaliação visando ao recebimento da GED. Caso 123 

esta ação requeira o enquadramento do professor na carreira docente de 3º grau, isto deverá 124 

considerar sua titulação e os concursos funcionais nos quais obteve aprovação na UFV, ou 125 

seja, ser enquadrado como Professor Adjunto IV. Às doze horas, a reunião foi suspensa. 126 

Segunda sessão - iniciada às quatorze horas e trinta e cinco minutos, na Sala de Reuniões 127 

da Reitoria da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais, sob a presidência 128 

do professor Evaldo Ferreira Vilela, reitor, e secretariada pelo professor José Eurico de 129 

Faria, secretário de Órgãos Colegiados. Compareceram os conselheiros citados na primeira 130 

sessão. Iniciada a sessão, o plenário voltou à análise dos itens da pauta.  8.2- José Tomé 131 

dos Santos e outros - 8.2.1- Redução de taxas – Item 3 da Resolução nº 8/98 (01-02700) 132 

– aprovado, com dezessete votos contra cinco, por proposição do conselheiro Maurinho 133 

Luiz dos Santos, estender aos filhos e, ou, dependentes dos servidores técnico-134 

administrativos da Universidade Federal de Viçosa a redução de 50% (cinqüenta por cento) 135 
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nas taxas de serviços prestados pelo Registro Escolar, já concedida aos servidores pela 136 

Resolução nº 6/2001, em seu item 2, incluindo as taxas de inscrições nos processos 137 

seletivos da UFV.  Essa decisão ficou consubstanciada na Resolução 11/2001. Item 9- 138 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DESLIGAMENTO - 9.1- André Luiz Pereira 139 

Lara (01-03324) – indeferido, com quinze votos contra sete, o pedido de reconsideração de 140 

desligamento interposto pelo estudante André Luiz Pereira Lara. Após a votação, retirou-se 141 

do plenário o conselheiro Adriano Henrique Ferrarez. Em seguida, passou-se à análise do 142 

processo, extrapauta, 01-07471 – Regimento do Centro Tecnológico de Desenvolvimento 143 

Regional de Viçosa  –  CenTev - aprovados, por unanimidade, a criação e o regimento do 144 

Centro Tecnológico de Desenvolvimento Regional de Viçosa - CenTev, constantes nas 145 

páginas 2 a 8 do processo, vinculando o referido Centro à Reitoria. Essa decisão ficou 146 

consubstanciada na Resolução 12/2001. Devido à vinculação da Coordenadoria de 147 

Educação Aberta e a Distância (CEAD) e do Centro Tecnológico de Desenvolvimento 148 

Regional de Viçosa (CenTev) à Reitoria alterou-se o caput do Artigo 16 do Estatuto da 149 

UFV. Essa decisão ficou consubstanciada na Resolução 13/2001. Após a análise desse 150 

processo, retirou-se do plenário o professor Evaldo Ferreira Vilela, reitor, passando a 151 

presidência ao professor Fernando da Costa Baêta, vice-reitor. Antes de retirar-se do 152 

plenário, o presidente informou sobre o acidente, ocorrido na Universidade, que resultou 153 

em vítima fatal da estudante do curso de Economia. Em seguida, foi analisada e aprovada, 154 

por unanimidade, Moção do CONSU, nos seguintes termos: “O Conselho Universitário-155 

CONSU da Universidade Federal de Viçosa, em sua 262ª reunião, do dia 8 de agosto de 156 

2001, ao aprofundar a discussão acerca da preocupante situação das Instituições Federais de 157 

Ensino Superior, em particular a da UFV, no momento em que é deflagrada mais uma 158 

greve dos servidores técnico-administrativos, e considerando que: 1. o desenvolvimento e a 159 

qualidade de vida de uma nação dependem de seu nível cultural e científico e este, da 160 

qualidade de seu ensino superior; 2. são bastante desfavoráveis os atuais indicadores do 161 

País, relativos à criação e difusão de tecnologia e construção de uma base de capital 162 

humano que suporte as indispensáveis inovações tecnológicas, o que tem nos mantido 163 

numa desconfortante posição, em nível mundial; 3. as universidades públicas brasileiras, 164 

principais instrumentos estratégicos de nosso desenvolvimento, vivem grave crise, pela 165 

escassez de verbas públicas para seu custeio e expansão, dissonante inclusive com a 166 

ampliação de matrículas e de serviços ocorridas nos últimos anos; 4.  a inexistência de uma 167 

política governamental que priorize, de fato, o ensino superior público brasileiro, o 168 

investimento em ciência e tecnologia e a valorização de seu maior patrimônio, professores e 169 

servidores técnico-administrativos – ativos e inativos – tem agravado essa crise, instando 170 

segmentos da comunidade acadêmica a recorrentes greves, com prejudiciais reflexos nas 171 

atividades de ensino, pesquisa e extensão; vem a público 1. solidarizar-se com os servidores 172 

técnico-administrativos, há 7 anos sem recomposição das perdas salariais; 2. posicionar-se 173 

contrariamente às últimas medidas governamentais referentes à institucionalização da 174 

gratificação proposta para esses referidos servidores, que não atendem às aspirações da 175 

categoria e da justa valorização desses indispensáveis profissionais à manutenção das 176 

atividades essenciais da universidade; 3. solicitar o empenho do Excelentíssimo Senhor 177 

Ministro de Estado da Educação no sentido de uma efetiva negociação com o segmento dos 178 

servidores técnico-administrativos e com setores governamentais, evitando mais um 179 

processo de profundos e irreversíveis prejuízos para a atividade universitária brasileira. Sala 180 
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de Reuniões, 8 de agosto de 2001. (a) Evaldo Ferreira Vilela – Presidente”. Às dezessete 181 

horas e vinte e cinco minutos, a reunião foi encerrada. Para constar, foi lavrada a presente 182 

ata, que, se achada conforme, será assinada pelo presidente e pelo secretário de Órgãos 183 

Colegiados.  184 


