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Aos quatorze dias do mês de novembro do ano dois mil e três, às oito horas e quarenta
minutos, na Sala de Reuniões da Reitoria da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa,
Minas Gerais, reuniu-se, extraordinariamente, pela ducentésima octogésima quarta vez, o
Conselho  Universitário,  presidido  pelo  professor  Evaldo  Ferreira  Vilela,  reitor,  e
secretariado pelo professor Luiz Carlos dos Santos, secretário de Órgãos Colegiados, para
discutir os seguintes assuntos: 1. Política de utilização de energia na UFV (03-09922);  e
2.  Análise  da situação dos  recursos  hídricos  na UFV, visando à  definição  de  uma
política de utilização e conservação desses recursos.  Os conselheiros presentes foram os
que se seguem:  Fernando da Costa  Baêta;  Luiz  Eduardo Ferreira  Fontes;  Luiz  Cláudio
Costa; Luiz Aurélio Raggi; Geraldo Antônio de Andrade Araújo; Ricardo Junqueira Del
Carlo;  Antônio  Simões  Silva;  Rosa  Maria  Olivera  Fontes;  Ismael  Eleotério  Pires;  José
Maria  Alves  da Silva;  Paulo  José  Hamakawa;  João Augusto Alves  Meira  Neto;  Clóvis
Andrade Neves, suplente da conselheira Tânia Toledo de Oliveira; Nilda de Fátima Ferreira
Soares; Ana Lídia Coutinho Galvão; Sílvia Harumi Toyoshima; Júlio Maria de Andrade
Araújo; Elza Maria Vidigal  Guimarães,  suplente da conselheira  Maria do Carmo Couto
Teixeira; Antônio Jésus de Campos Mata, suplente do conselheiro Álvaro de Araújo; Rita
de Cássia Pereira de Araújo; José Inocente Macêdo; e Antônio Carlos Gomes de Souza. Os
conselheiros Tânia Toledo de Oliveira, Waldir José Pinheiro Reis, Maria do Carmo Couto
Teixeira, Guilherme Nacif de Faria e Álvaro de Araújo justificaram a ausência.  Item 1-
Política de utilização de energia na UFV (03-09922) – antes de iniciar a discussão, o
presidente solicitou a presença do professor Enivaldo Minette, gestor de energia da UFV, e
do engenheiro Rodrigo Vilela, representante da Comissão Interna de Consumo de Energia –
CIRC, para, juntamente com o pró-reitor de Administração, fazerem uma explanação sobre
o “Uso da energia elétrica no campus da UFV”. Inicialmente,  foram dadas informações
sobre os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos, visando à recuperação e ao aumento da
potência de geração da Usina Hidrelétrica da Casquinha, pertencente a UFV. Foi ressaltada
a  importância  histórica  da  usina,  construída  em 1958,  bem como  o  papel  que  poderá
desempenhar, após a consolidação da infra-estrutura que está sendo construída, como novo
espaço acadêmico para a UFV, possibilitando pesquisas e estudos interdisciplinares,  que
interessam  diretamente  aos  acadêmicos  das  áreas  de  biologia,  engenharia  florestal,
engenharia  agrícola  e  ambiental  e  engenharia  elétrica,  entre  outros.  Em seguida,  foram
dadas explicações técnicas e detalhes da conta de energia da UFV, ressaltando-se as tarifas
cobradas pela CEMIG nos diferentes horários, o perfil de consumo e a demanda de energia
pela Universidade; enfatizaram que, após sua plena operação, a Usina da Casquinha, poderá
fornecer  cerca  de  35% da  energia  requerida  pela  UFV. O pró-reitor  de  Administração,
professor  Luiz  Eduardo  Ferreira  Fontes,  esclareceu  ao  plenário  os  principais  aspectos
técnicos e metodológicos que nortearam a elaboração, pela CIRC, da norma operacional do
sistema de energia da UFV, dizendo que uma política competente sobre a gestão do sistema
energético  é  de  grande  relevância  e  constitui  uma  meta  estratégica  para  a  Instituição.
Esclareceu, ainda, que decisões relativas à participação no rateio dos custos energéticos da
UFV, a serem determinados pelo CONSU, serão amplamente discutidos e amadurecidos.
Após ampla discussão, a proposta de resolução, constante nas páginas 2 a 6 do Processo nº
03-09922, foi aprovada, com dois votos contrários. Essa decisão ficou consubstanciada na
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Resolução nº 15/2003. Durante a análise desse item, chegaram ao plenário os conselheiros
Adriano  Henrique  Ferrarez  e  Geraldo  José  da  Silva  Santana,  suplente  do  conselheiro
Guilherme Nacif  de Faria;  após  as  discussões,  retiraram-se do plenário os conselheiros
Nilda de Fátima Ferreira,  Ricardo Junqueira Del Carlo,  Geraldo José da Silva Santana,
Ismael  Eleotério Pires, Antônio Carlos Gomes de Souza,  Clóvis Andrade Neves e João
Augusto Alves Meira Neto. Item 2- Análise da situação dos recursos hídricos na UFV,
visando à  definição de  uma política  de  utilização  e  conservação  desses  recursos  –
aprovada  a  sua  retirada  de  pauta,  para  ser  discutido  em  uma  próxima  reunião,  a  ser
agendada. Às dez horas e cinqüenta  minutos,  a  reunião foi  encerrada.  Para constar, foi
lavrada  a  presente  ata,  que,  se  achada  conforme,  será  assinada  pelo  presidente  e  pelo
secretário de Órgãos Colegiados.
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