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ATA Nº 264/2001 - CONSELHO UNIVERSITÁRIO 1 

 2 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano dois mil e um, às quatorze horas e quarenta 3 

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

Minas Gerais, reuniu-se, pela ducentésima sexagésima quarta vez, 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. Os conselheiros presentes 7 

foram os que seguem: Luiz Eduardo Ferreira Fontes; Luiz Cláudio Costa; José Maria Alves 8 

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

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

Maurício de Souza Campos; Marlene Isabel Vargas Viloria, suplente do conselheiro Lúcio 11 

Antônio de Oliveira Campos; Tânia Toledo de Oliveira, suplente do conselheiro Adelson 12 

Luiz Araújo Tinôco; José Luís Braga; Márcio Sampaio Sarmet, suplente do conselheiro 13 

Roberto Andrea Müller; Orlando Monteiro da Silva e sua suplente, Elza Maria Vidigal 14 

Guimarães, esta com direito a voz; Lourival de Castro Vale e sua suplente, Ana Lídia 15 

Coutinho Galvão, esta com direito a voz; Joaquin Hernán Patarroyo Salcedo; José Henrique 16 

Schoereder; Luiz Fernando Reis e seu suplente, Rogério Fuscaldi Lelis, este com direito a 17 

voz; Geraldo José da Silva Santana; Álvaro de Araújo e seu suplente, Antônio Jésus de 18 

Campos Mata, este com direito a voz; Rita de Cássia Pereira de Araújo; José Inocente 19 

Macêdo e seu suplente, Aloísio de Castro Cardoso, este com direito a voz; e Silvana Maria 20 

Novaes Ferreira Ribeiro. Os conselheiros Fernando da Costa Baêta, Adelson Luiz Araújo 21 

Tinôco, Roberto Andrea Müller, Maika Buéque Zampier, Adriano Henrique Ferrarez e 22 

Ângelo Chequer justificaram a ausência. Item 1- APRECIAÇÃO DA PAUTA - a 23 

presidência apresentou a pauta da reunião, que foi aprovada por unanimidade. Item 2- 24 

APRECIAÇÃO DA ATA Nº 263/2001 – aprovada, por unanimidade. Item 3- 25 

INFORMES DA REITORIA – inicialmente, o presidente informou sobre a reunião do 26 

Conselho Permanente da Medalha da Ordem do Mérito do Ex-Aluno da UFV, que ocorreu 27 

no dia 15 deste mês, na qual foi escolhido, com grande mérito, o engenheiro-agrônomo 28 

Pedro Merçon Vieira para ser agraciado com a Medalha do Mérito do Ex-Aluno deste ano, 29 

por ocasião das solenidades da 66ª Reunião Anual do Ex-Aluno, que ocorrerá em dezembro 30 

próximo. Falou da importância da indicação de nomes para concorrer a esta medalha, tendo 31 

em vista que a Universidade já formou mais de 30.000 alunos. O presidente também falou 32 

sobre a situação da greve, ressaltando a inserção dos reitores na ANDIFES, para 33 

encaminhar uma solução para esta situação. Disse que a FASUBRA teve uma negociação 34 

intensa com a SESu, quando foram acordados alguns itens, como incorporação da GAE aos 35 

vencimentos a partir de 1º janeiro de 2002 (a GDAE, paga a partir de julho, permanecerá 36 

até 31/12/2001); estabilização do vencimento básico de ativos, aposentados e pensionistas; 37 

paridade de tratamento entre ativos, aposentados e pensionistas; revogação dos artigos da 38 

MP 2229-43, que instituíram a GDAE e alteraram o PUCRCE; concurso, quando houver, 39 

será pelo RJU; manutenção dos HUs nas IFES, com vinculação acadêmica e administrativa; 40 

constituição de Grupos de Trabalho para tratar de reierarquização, plano nacional de 41 

capacitação e desenvolvimento, concursos públicos no âmbito do RJU, situação dos HUs, 42 

autonomia universitária, financiamento das IFES e Plano Nacional de Educação. O 43 

Comando Nacional da Greve, com base no proposto, deverá encaminhar a suspensão da 44 

greve dos servidores técnico-administrativos, seguindo o calendário acordado entre a 45 
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FASUBRA e o MEC: 22/10 – o governo envia o PL de incorporação da GAE ao Congresso 46 

Nacional; 23/10 – ocorre reunião dos líderes que deverão tratar da sua tramitação e 47 

aprovação na Câmara dos Deputados; 24/10 – as assembléias gerais da categoria deliberam 48 

pela volta ao trabalho; 25/10 - a partir deste dia, instalam-se os grupos de trabalho contidos 49 

no termo de acordo. O presidente informou, também,  que o pagamento dos servidores 50 

técnico-administrativos foi feito na sexta-feira, devendo estar depositado hoje para aqueles 51 

que têm conta bancária; para os demais, o pagamento deverá ser feito amanhã, terça-feira. 52 

Disse que o Conselho Administrativo do AGROS, atendendo reivindicação dos servidores 53 

com salários retidos, encaminhada pelo reitor, aprovou linha de crédito emergencial, 54 

sujeitas às regras financeiras da instituição e aos limites individuais de crédito. O 55 

conselheiro Luiz Cláudio Costa complementou que a UFV-CREDI também abriu linha de 56 

crédito para atender aos professores substitutos, que não são atendidos pelo AGROS. Ainda 57 

com relação à greve, o presidente informou que a ANDIFES vem trabalhando 58 

exaustivamente para garantir permanente negociação entre os representantes dos docentes e 59 

o MEC. Fez referência aos nomes de parlamentares que têm participado ativamente do 60 

processo de negociação e disse que o MEC tem sido muito visitado por parlamentares nos 61 

últimos dias, buscando intermediar o fim da greve. O presidente falou, ainda, sobre a 62 

eleição para a escolha dos novos diretores dos três Centros de Ciências (CCA, CCE e 63 

CCH), que se encontra em curso, informando que, em função da conjuntura atual, com dois 64 

segmentos em greve, e de comum acordo com os diretores atuais e com os candidatos e 65 

comandos locais de greve, postergou a eleição, alterando o calendário estabelecido na 66 

Portaria 624/2001, de 18/09/2001, por meio da Portaria 00655/2001, de 19/10/2001. No 67 

final dos informes da Reitoria, os diretores do CCA, CCE e CCH despediram-se do 68 

Conselho, tendo em vista ser esta, provavelmente, a última reunião que participariam como 69 

diretores de Centro de Ciências. O professor Maurinho Luiz dos Santos falou de seu 70 

orgulho de fazer parte do Conselho Universitário, de sua experiência neste Conselho, do 71 

qual participou como estudante, professor e administrador, neste caso representando o 72 

Centro de Ciências Agrárias; disse que participou por 16 anos deste Conselho; falou da 73 

satisfação de trabalhar com todos os membros do Conselho e pediu desculpas, se alguma 74 

vez, no calor das discussões, foi indelicado. O professor Adriel Rodrigues de Oliveira falou 75 

da importância do Conselho pensar coletivamente. Disse que as decisões colegiadas podem 76 

ser mais demoradas, mas são mais pensadas, mais refletidas; disse que os diretores e pró-77 

reitores são responsáveis pela rotina, enquanto a estratégia é feita pelos colegiados. Daí a 78 

importância do Conselho Universitário, principalmente quando se tem uma gestão 79 

democrática como a do professor Evaldo, quando as questões são discutidas em sessões 80 

abertas, transparentes e decididas principalmente nos colegiados da Instituição. Ele também 81 

disse de seu orgulho em participar do Conselho Universitário e aproveitou para sugerir que 82 

os diretores de Centro passem a fazer parte do CEPE, tendo em vista a participação deles 83 

também nas atividades acadêmicas, uma vez que presidem as Câmaras de Ensino dos 84 

Centros. O professor Luiz Aurélio Raggi agradeceu por sua participação, por quatro anos, 85 

no Conselho Universitário. Disse que sempre procurou tomar decisões sábias; falou da 86 

importância da descentralização orçamentária e administrativa, que é o caminho certo; 87 

falou da boa convivência que teve com os pró-reitores desta e da administração anterior; 88 

disse que não fez tudo que gostaria, mas fez o que foi possível; agradeceu ao professor 89 

Evaldo pelo apoio dado aos Centros e aos pró-reitores e conselheiros pela convivência 90 
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agradável. No final, o presidente agradeceu aos professores Maurinho, Adriel e Luiz Raggi 91 

pelo trabalho em prol da nossa Universidade e, também, pelo apoio dado à sua 92 

administração. Destacou, também, a importância da interação com os diretores de Centro e 93 

do trabalho administrativo dos diretores. Na cerimônia de transferência de cargos, fará um 94 

agradecimento especial aos atuais diretores, pelo importante papel cooperativo que 95 

desempenharam por ocasião da entrada da nossa administração. Item 4- RELATÓRIO DE 96 

ATIVIDADES DO SENHOR AFFONSO PAULO FERREIRA DA SILVA – 97 

apresentado conforme solicitação do Conselho em sua reunião anterior.  Item 5- 98 

CONVÊNIOS – CONTRATOS – ACORDOS - homologadas, por unanimidade, as 99 

assinaturas de todos os documentos constantes na pauta. São eles: CONVÊNIOS – 1-100 

Convênio UFV/SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE 101 

MINAS GERAIS/FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES, de 16.6.01 (Viabilizar a 102 

execução de ações do Núcleo de Atendimento Tecnológico – NAT, que funciona 103 

juntamente com o Disque Tecnologia dentro da UFV); 2-Convênio UFV/MUNICÍPIO DE 104 

CAMPO BELO-MG/FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - FUNARBE, de 18.6.01 105 

(Proporcionar ao Município de Campo Belo assessoramento e assistência técnica na 106 

formulação e na implementação de ações, projetos e programas que visam o 107 

desenvolvimento social e a recuperação econômica do Município); 3-Convênio 108 

UFV/MUNICÍPIO DE CARANGOLA - MG/FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - 109 

FUNARBE, de 25.6.01 (Proporcionar ao Município de Carangola assessoramento e 110 

assistência técnica na formulação e na implementação de ações, projetos e programas que 111 

visam o desenvolvimento social e a recuperação econômica do Município); 4-Termo 112 

Aditivo Nº 01, de 2.7.01, ao Convênio UFV/ESTADO DE MINAS 113 

GERAIS/SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 114 

SUSTENTÁVEL – SEMAD, de 2.7.01 (Cessão de Affonso Paulo Ferreira da Silva para 115 

prestar serviços na Revista “Ação Ambiental”, no escritório de Representação da UFV em 116 

Belo Horizonte); 5-Convênio UFV/FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - FUNARBE, 117 

de 12.7.01 (Elaboração de um anteprojeto arquitetônico para a reforma do prédio do 118 

“Supermercado Escola”, localizado no Campus da UFV); 6-Convênio UFV/LINCOLN 119 

UNIVERSITY CANTERBURY – NOVA ZELÂNDIA, de 9.8.01 (Compartilhar interesses 120 

e benefícios mútuos de colaboração em treinamento, pesquisa, consultoria, 121 

desenvolvimento de programas e intercâmbio de docentes, estudantes e publicações 122 

acadêmicas); 7-Convênio UFV/MUNICÍPIO DE PONTE NOVA - MG/FUNDAÇÃO 123 

ARTHUR BERNARDES - FUNARBE, de 10.8.01 (Proporcionar ao Município de Ponte 124 

Nova assessoramento e assistência técnica na formulação e na implementação de ações, 125 

projetos e programas que visam o desenvolvimento social e a recuperação econômica do 126 

Município); 8-Convênio UFV/MUNICÍPIO DE TOCANTINS/FUNDAÇÃO ARTHUR 127 

BERNARDES - FUNARBE, de 10.8.01 (Proporcionar ao Município de Tocantins 128 

assessoramento e assistência técnica na formulação e na implementação de ações, projetos 129 

e programas que visam o desenvolvimento social e a recuperação econômica do 130 

Município); 9- Convênio UFV/MUNICÍPIO DE ACAIACA - MG/FUNDAÇÃO 131 

ARTHUR BERNARDES - FUNARBE, de 10.8.01 (Proporcionar ao Município de Acaiaca 132 

assessoramento e assistência técnica na formulação e na implementação de ações, projetos 133 

e programas que visam o desenvolvimento social e a recuperação econômica do 134 

Município); 10-Convênio UFV/ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE 135 
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GADO PARDO-SUIÇO – ABCGPS, de 10.8.01 (Cooperação técnica e científica com 136 

vistas ao desenvolvimento mútuo de atividades de ensino, pesquisa e extensão); 11-137 

Convênio UFV/MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS – MG/FUNDAÇÃO ARTHUR 138 

BERNARDES – FUNARBE, de 10.8.01 (Proporcionar ao Município de Oratórios 139 

assessoramento e assistência técnica na formulação e na implementação de ações, projetos 140 

e programas que visam o desenvolvimento social, educacional e a recuperação econômica 141 

do Município); 12-Convênio UFV/SANTANA AGRO-INDUSTRIAL 142 

LTDA./FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES – FUNARBE, de 16.8.01 (Prestação de 143 

serviços de natureza técnico-científica relativos ao desenvolvimento de pesquisas com a 144 

cultura da cana-de-açúcar (Saccharum spp.), bem como o fornecimento de materiais 145 

biológicos para pesquisa); 13-Convênio UFV/FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES – 146 

FUNARBE, de 20.8.01 (Cooperação entre as partes visando a gestão e coordenação do 147 

curso de pós-graduação “lato sensu” em Nutrição e Saúde, que será oferecido através do 148 

Departamento de Nutrição e Saúde, em sua infra-estrutura física, com seus servidores e 149 

docentes); 14-Convênio UFV/CONSIX – CONSULTORIA S/C LTDA./SOCIEDADE DE 150 

INVESTIGAÇÕES FLORESTAIS – SIF, de 20.8.01 (Prestação de serviços técnicos nas 151 

seguintes áreas: organização e estrutura; gerenciamento de programas; desenvolvimento da 152 

gestão e desburocratização relativo à contratação de empresas consultoras para Programa 153 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD – Programa de Modernização do 154 

Poder Executivo Federal); 15-Termo Aditivo N
o
 01, de 11.9.01, ao Convênio 155 

UFV/MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO – MG/FUNDAÇÃO ARTHUR 156 

BERNARDES – FUNARBE, de 29.05.01 (Elaborar a legislação urbanística para o 157 

município de São Sebastião do Paraíso – MG, ou seja, Plano Diretor, Lei de Uso e 158 

Ocupação do Solo, Zoneamento, Lei de Parcelamento do Solo e Código de Obras e 159 

Edificações, através do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFV); 16-Convênio 160 

UFV/COLLEGE OF AGRICULTURE AT IOWA STATE UNIVERSITY OF SCIENCE 161 

AND TECHNOLOGY, de 13.9.01 (Desenvolvimento de intercâmbio acadêmico e cultural 162 

através de cooperação mútua nas áreas de ensino e pesquisa); 17-Termo Aditivo N
o
 02, de 163 

14.9.01, ao Convênio UFV/COOPERATIVA CENTRAL AGROPECUÁRIA DE 164 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ECONÔMICO LTDA. – 165 

COODETEC/FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES – FUNARBE, de 31.10.00 (Alterar 166 

os valores dos repasses financeiros). CONTRATOS – 1-Contrato UFV/PREFEITURA 167 

MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG/FUNDAÇÃO ARTHUR 168 

BERNARDES, de 4.4.01 (Prestação de serviços técnicos especializados de ensaio de 169 

campo e laboratório, para implementação de aterro sanitário no Município de Visconde do 170 

Rio Branco); 2-Contrato UFV/AGROS – INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE SOCIAL, 171 

de 18.6.01 (Cessão de 29 (vinte e nove) aparelhos por prazo indeterminado); 3-Termo 172 

Aditivo N
o 

01, de 18.6.01, ao Contrato UFV/REPROCÓPIA COM. REPRODUÇÃO E 173 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA., de 03.07.00 (Prorrogar o prazo de vigência do contrato 174 

original por mais 60 (sessenta) dias); 4-Contrato UFV/COMPANHIA ENERGÉTICA DE 175 

MINAS GERAIS - CEMIG, de 25.7.01 (Regular o fornecimento de energia elétrica, em 176 

tensão de 13,8 kw, na unidade denominada Central de Experimentação, Pesquisa e 177 

Extensão do Triângulo Mineiro – CEPET, segundo a estrutura tarifária convencional, 178 

subgrupo A4); 5-Contrato UFV/AGROS – INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE 179 

SOCIAL, de 7.8.01 (Empréstimo, gratuito, do projetor de multimídia da marca Sanyo, 180 
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modelo PLC-SU20E); 6-Contrato UFV/ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES 181 

DE GADO PARDO-SUÍÇO - ABCGPS, de 10.8.01 (Desenvolvimento, por intermédio do 182 

Departamento de Zootecnia, dos trabalhos de avaliação do desempenho de fêmeas bovinas 183 

da raça Pardo-Suíça, em sistema de confinamento total, bem como a difusão e transferência 184 

dos resultados em suas atividades de ensino e extensão); 7-Termo Aditivo N
o
 02, de 185 

10.08.01,  ao Contrato UFV/RADIOTÉCNICA, de 12.8.99 (Prorrogar o prazo de vigência 186 

do contrato original por mais 12 (doze) meses); 8-Contrato UFV-EDITORA/DENISE 187 

MARIA NERY EUCLYDES, de 10.8.01 (Ceder o direito de editar a obra intitulada “A 188 

Bruxa Fafi”); 9-Contrato UFV-EDITORA/REGINALDO DA SILVA ROMEIRO, de 189 

10.08.01 (Ceder o direito de editar a obra intitulada “Métodos em Bacteriologia de 190 

Plantas”); 10-Contrato UFV/EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 191 

- EMBRATEL, de 22.8.01 (Prestação do Serviço Telefônico Comutado - STFC); 11-192 

Contrato UFV/TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S/A - TELEMIG, de 193 

22.8.01 (Prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado); 12-Contrato UFV-194 

EDITORA/CLÁUDIO COELHO DE PAULA/HELENA MARIA PEREGRINO DA 195 

SILVA, de 29.8.01 (Ceder o direito de reeditar a obra intitulada “Cultivo Prático de 196 

Bromélias”); 13-Contrato UFV-EDITORA/CLÁUDIO COELHO DE PAULA/HELENA 197 

MARIA PEREGRINO DA SILVA, de 29.8.01 (Ceder o direito de reeditar a obra intitulada 198 

“Cultivo Prático de Orquídeas”); 14-Contrato UFV/BV REPRESENTAÇÕES COM. 199 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA./FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - 200 

FUNARBE, de 29.8.01 (Prestação de assessoria técnico-científica na área de Tecnologia de 201 

Laticínios, cujos trabalhos serão fixados em termos aditivos, onde  constará o detalhamento 202 

do serviço, prazos e valores); 15-Contrato UFV/PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO 203 

JEQUITIBÁ - MG/FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - FUNARBE, de 30.8.01 204 

(Prestação de consultoria técnica e execução do levantamento topográfico cadastral e do 205 

cadastro imobiliário urbano dentro do perímetro urbano de Alto Jequitibá, Estado de Minas 206 

Gerais); 16-Contrato UFV/3 M DO BRASIL LTDA., de 30.8.01 (Executar os serviços de 207 

manutenção e conservação de máquinas e equipamentos dos portões eletrônicos da 208 

Biblioteca Central da UFV, efetuando a manutenção preventiva e corretiva, com troca de 209 

peças, se necessário); 17-Contrato UFV/AGROS – INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE 210 

SOCIAL, de 30.8.01 (Doação de bens móveis); 18-Contrato UFV/AÇUCAREIRA ZILLO 211 

LORENZETTI S.A./FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - FUNARBE, de 14.9.01 212 

(Prestação de consultoria técnica na área de nutrição animal, visando a realização de 213 

estudos para a avaliação de níveis de proteína e aminoácidos em rações para frangos de 214 

corte); 19-Contrato UFV/CENTRO DE ENSINO E EXTENSÃO - CEE, de 31.08.01 215 

(Empréstimo, a título de comodato, do automóvel adquirido pelo CEE, novo, de marca 216 

GM/Astra GL, 1.8); 20-Termo Aditivo N
o
 01, de 17.09.01, ao Contrato UFV/OFICINA 217 

ALEXANDRE ZERLOTINI LTDA., de 17.09.01 (Alterar as cláusulas primeira (item 1), 218 

terceira e sétima (item 1) do contrato original); 21-Contrato UFV/EMPRESA FULL TIME 219 

SERVIÇOS GERAIS LTDA., de 25.09.01 (Prestar serviços gerais de limpeza e 220 

manutenção em um pavimento do Edifício Barbosa Melo, à Rua Sergipe, n
o
 1087, 7

o
 andar, 221 

Belo Horizonte – MG, onde funciona o Escritório de Representação da Reitoria da UFV); 222 

22-Contrato UFV/REPROCÓPIA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA., de 223 

25.09.01 (Locação de 44 (quarenta e quatro) máquinas copiadoras/impressora digital para 224 

reprografias). TERMOS DE COMPROMISSO – 1-Termo Aditivo N
o
 01, de 17.07.01, ao 225 
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Termo de Permissão de Uso UFV/ANTÔNIO FILOMENO DO VAL, de 01.03.01 (Alterar 226 

as cláusulas primeira e segunda do contrato original); 2-Termo de Permissão de Uso 227 

UFV/COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA 228 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – UFV-CREDI, de 26.07.01 (Ceder, sob a 229 

forma de permissão de uso, um imóvel representado pelas antigas instalações do Banco do 230 

Brasil); 3-Termo de Cooperação Técnica Mútua UFV/SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO 231 

E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS – SEBRAE-MG/FUNDAÇÃO 232 

ARTHUR BERNARDES – FUNARBE, DE 26.07.01 (Apoio financeiro para viabilizar a 233 

realização da “2
a
 Clínica Tecnológica”, durante a 72

a
 Semana do Fazendeiro). Item 6- 234 

SOLICITAÇÕES DIVERSAS - 6.1- José Elias Said de Rezende -    6.1.1- Concessão 235 

de direito real de uso de terreno entre a CEDAF e a Prefeitura de Florestal (01-035) - 236 

aprovado, por unanimidade, por proposição do conselheiro Ricardo Junqueira Del Carlo, 237 

com as seguintes correções na proposta do Termo de Concessão, constante na página 28 do 238 

processo: 1) acrescentar o termo “por ano” no inciso “Formaturas e bailes – 60:00 horas”; e 239 

2) acrescentar “findo o qual, o imóvel e benfeitorias passam a pertencer à UFV” na 240 

Cláusula Quarta. A minuta do Termo de Concessão, corrigida e aprovada, se encontra às 241 

páginas 31 a 33 do processo. 6.2- Solicitação dos Comandos Locais de Greve para 242 

realização de uma reunião pública do Conselho Universitário – após ampla discussão, 243 

com manifestação de vários conselheiros, aprovou-se a votação do mérito da solicitação; se 244 

aprovado, seriam votados o local para realização da reunião; e por fim, a designação de 245 

Comissão para estabelecer a pauta e o formato da reunião. Na seqüência, foi aprovada a 246 

realização da reunião, com vinte e um votos favoráveis e um contra. Em seguida, foi 247 

aprovado o local para realização da reunião, com dezesseis votos para o Salão Nobre contra 248 

cinco para o Centro de Vivência, ficando, desta forma, definido o Salão Nobre para 249 

realização da reunião. Posto isso, foi designada a Comissão para estabelecer a pauta e o 250 

formato da reunião, constituída pelos seguintes conselheiros: Luiz Eduardo Ferreira Fontes, 251 

Luiz Cláudio Costa, Ricardo Junqueira Del Carlo, Joaquin Hernán Patarroyo Salcedo, 252 

Álvaro de Araújo e Márcio Heleno de Souza Rodrigues. Após a análise desse item, retirou-253 

se do plenário o conselheiro José Maurício de Souza Campos. Item 7- PARA 254 

CONHECIMENTO - 7.1- Homenagem da FAPEMIG à UFV – o plenário tomou 255 

conhecimento da homenagem feita à UFV pela FAPEMIG. Após a análise desse item, foi 256 

aprovado, por unanimidade, que a próxima reunião será dia 23/11. Às dezessete horas e 257 

vinte minutos, a reunião foi encerrada. Para constar, foi lavrada a presente ata, que, se 258 

achada conforme, será assinada pelo presidente e pelo secretário de Órgãos Colegiados.  259 


