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ATA Nº 309/2005 - CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano dois mil e cinco, às nove horas e dez 
minutos, no Salão Nobre do Edifício Arthur da Silva Bernardes da Universidade Federal 
de Viçosa,  em Viçosa,  Minas Gerais,  reuniu-se,  pela tricentésima nona vez,  em duas 
sessões, o Conselho Universitário, presidido pelo professor Cláudio Furtado Soares, vice-
reitor,  e  secretariado  pelo  professor  Paulo  Shikazu  Toma,  secretário  de  Órgãos 
Colegiados.  Primeira sessão - conselheiros presentes: Fernando da Costa Baêta; Júnia 
Zacour Azevedo del Giudice,  substituta do conselheiro Luciano Esteves Peluzio,  pró-
reitor  de  Assuntos  Comunitários;  José  Cola  Zanuncio;  Sérgio  Hermínio 
Brommonschenkel;  Ricardo Junqueira  Del  Carlo;  Antônio  Simões  Silva;  Rosa  Maria 
Olivera Fontes; Luiz Aurélio Raggi;  José Maria Alves da Silva; Paulo José Hamakawa; 
Ana Lídia  Coutinho Galvão;  Maurício  Paulo Ferreira  Fontes  e  seu suplente,  Joaquin 
Hernán Patarroyo Salcedo, este com direito a voz; Frederico José Vieira Passos;  Nádia 
Dutra de Souza, suplente da conselheira Elza Maria Vidigal Guimarães; Geraldo José da 
Silva Santana; José Faustino Filho e seu suplente, José Inocente Macedo, este com direito 
a voz; João Batista de Souza; Antônio Jésus de Campos Mata e seu suplente, Ângelo 
Antônio Ferreira, este com direito a voz; Sérgio Aroeira Braga; Thomas Lopes Ferreira e 
seu suplente,  Sandro Pereira  Silva,  este  com direito  a  voz;  e  Edson Luis  Nunes.  Os 
conselheiros  Tarcízio  Antônio  Rego  de  Paula,  Maria  das  Graças  Soares  Floresta  e 
Rogério  Gonçalves  Gazolla  justificaram  a  ausência.  Antes  de  iniciar  a  reunião,  o 
presidente convidou  todos para, de pé, observar um minuto de silêncio em homenagem 
ao conselheiro Waldir José Pinheiro Reis, falecido no último dia 25 de outubro. Item 1- 
APRECIAÇÃO DA PAUTA –  o  presidente  apresentou a  pauta  da reunião,  que  foi 
aprovada por unanimidade. Item 2- APRECIAÇÃO DA ATA Nº 308/2005 – aprovada, 
por unanimidade.  Item 3- INFORMES – o presidente justificou  a ausência do reitor, 
que está em viagem a Portugal, onde participa da reunião do “Grupo Tordesilhas”, que 
congrega universidades de excelência  de Portugal,  Espanha e do Brasil,  com vistas à 
cooperação técnico-científica. Em resposta ao pedido do conselheiro Antônio Jésus de 
Campos Mata de informações sobre o atraso de pagamento da empresa prestadora de 
serviços  “Hiper  Limpe”,  explicou que o fato  foi  motivado  pelo atraso  da entrega  da 
documentação pertinente por parte da própria empresa. Com respeito à greve, informou 
que a negociação do governo com a Andes está em andamento de forma vagarosa, e com 
a Fasubra enfrenta maior dificuldade. A greve dos servidores técnico-administrativos da 
UFV tem também um componente interno, que é a contestação do novo plano de saúde 
do Agros. Para buscar o equacionamento dessa questão, foi instituída uma comissão com 
a  participação  de  representantes  das  entidades  de  classe  e  do  Agros.  O  conselheiro 
Joaquin Hernán Patarroyo Salcedo manifestou-se no sentido de que este Conselho deve 
cumprir  e  fazer  cumprir  as  normas  institucionais.  Apontou  o  descumprimento  dos 
capítulos  II  e  V do Regimento  Interno do Conselho Universitário.  O plenário tomou 
conhecimento  da  correspondência  encaminhada  pelo  conselheiro  José  de  Fátima 
Juvêncio  comunicando,  seu  afastamento  do  Conselho.  Item  4-  CONVÊNIOS  – 
CONTRATOS – aprovada, com três votos contrários, a proposta do conselheiro Antônio 
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Jésus de Campos Mata,  de que o item 4 seja apreciado na próxima reunião.  Item 5- 
PROPOSIÇÕES DIVERSAS -  5.1- Comissão Permanente de Vestibular e Exames 
–  COPEVE  -  5.1.1-  Nova  proposta  de  seleção  dos  servidores  interessados  em 
trabalhar na aplicação do Vestibular/PASES 2006 da UFV (05-12888) – a Comissão 
instituída pelo Ato nº 12/2005/CONSU, em decorrência de deliberação deste Conselho, 
em sua reunião  do dia  11.10.2005, apresentou minuta  do substitutivo  da proposta  de 
normas, encaminhada pela COPEVE, com o título “Normas para seleção de pessoal para 
atuar nos processos seletivos da Universidade Federal de Viçosa”, constante nas páginas 
13 a  18  do processo.  Após as  discussões  preliminares,  o  conselheiro  Thomas  Lopes 
Ferreira  destacou  os  itens  referentes  às  diárias  concedidas  a  docentes  e  servidores 
técnico-administrativos  que  viajam  para  aplicação  das  provas  fora  do  campus,  e  ao 
sorteio para designação de pessoal para aplicação das provas. Em seguida, propôs que as 
diárias  sejam  de  mesmo  valor  para  todos  os  servidores,  docentes  e  técnico-
administrativos,  independente  dos  níveis  funcionais,  considerando  que  as  atividades 
desenvolvidas são as mesmas; e que para todas as funções sejam escolhidos servidores 
por sorteio, sem a distinção proposta para a composição das Comissões de Coordenação, 
em que os coordenadores seriam escolhidos, por votação, pela “Comissão de Seleção”, 
instituída  por  estas  “Normas”,  e  os  chefes  de  setor  indicados  pelo  coordenador  e 
referendados  pela  mesma  “Comissão”.  Durante  a  análise  desse  assunto,  chegou  ao 
plenário  o  conselheiro  Ricardo  José  Batista,  suplente  do  conselheiro  João Batista  de 
Souza,  portador  de  correspondência  do  Comando  Local  de  Greve  dos  Servidores 
Técnico-Administrativos, ratificando solicitação encaminhada pelo referido Comando a 
este  Conselho,  em 6.10.2005,  e  incluído  na  página  9  deste  processo.  No tocante  ao 
primeiro  destaque,  foi  aprovado,  por  proposição  da  conselheira  Rosa  Maria  Olivera 
Fontes,  que  a  COPEVE  deverá  envidar  esforços  para  encontrar  mecanismos 
administrativos, financeiros e legais que viabilizem remunerações iguais para servidores 
que exerçam funções  idênticas.  Após essa  decisão,  às  doze horas  e  vinte  minutos,  a 
reunião foi suspensa,  ficando acordada a retomada das discussões às dezesseis  horas. 
Segunda sessão – iniciada às dezesseis horas e vinte minutos, do dia vinte e seis de 
outubro de dois mil e cinco, no Salão Nobre do Edifício Arthur da Silva Bernardes da 
Universidade Federal, sob a presidência do professor Cláudio Furtado Soares, vice-reitor, 
e secretariada pelo professor Paulo Shikazu Toma, secretário de Órgãos Colegiados. Os 
conselheiros presentes foram os que se seguem: Fernando da Costa Baêta; Júnia Zacour 
Azevedo del Giudice, substituta do conselheiro Luciano Esteves Peluzio, pró-reitor de 
Assuntos  Comunitários;  José  Cola  Zanuncio;  Ricardo  Junqueira  Del  Carlo;  Antônio 
Simões Silva; Rosa Maria Olivera Fontes; Luiz Aurélio Raggi;   José Maria Alves da 
Silva; Paulo José Hamakawa; Maurício Paulo Ferreira Fontes e seu suplente,  Joaquin 
Hernán Patarroyo Salcedo, este com direito a voz; Frederico José Vieira Passos;  Nádia 
Dutra de Souza, suplente da conselheira Elza Maria Vidigal Guimarães; Geraldo José da 
Silva  Santana;  José  Inocente  Macedo,  suplente  do  conselheiro  José  Faustino  Filho; 
Ricardo José Batista, suplente do conselheiro João Batista de Souza; Antônio Jésus de 
Campos Mata; Thomas Lopes Ferreira; e Edson Luis Nunes. Os conselheiros Tarcízio 
Antônio Rego de Paula, Maria das Graças Soares Floresta e Rogério Gonçalves Gazolla 
justificaram a ausência. Iniciada a sessão, passou-se à discussão referente ao sorteio para 
a escolha dos servidores interessados em trabalhar na aplicação das provas dos processos 
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seletivos da UFV. O conselheiro Antônio Simões Silva propôs que se mantenha a escolha 
dos coordenadores e chefes de setores pela “Comissão de Seleção”, conforme proposta 
constante nas páginas 13 a 18 do processo. O conselheiro Thomas Lopes Ferreira propôs 
que todas as funções, coordenadores, chefes de setor, chefes de sala, fiscais e apoios, 
sejam preenchidas por sorteio. Em votação, a proposta do conselheiro Antônio Simões 
Silva  foi  aprovada,  por  dez  votos  contra  sete  conferidos  à  proposta  do  conselheiro 
Thomas Lopes Ferreira. Foi aprovado, também, que todos os aplicadores das provas dos 
processos  seletivos  da  UFV  deverão,  obrigatoriamente,  proceder  às  avaliações  dos 
demais integrantes de suas respectivas equipes, conforme procedimentos encaminhados 
pela  COPEVE,  sob  pena  de  serem  excluídos  dos  futuros  processos.  Foi  aprovado, 
também, por proposição do conselheiro Maurício Paulo Ferreira Fontes, que seja dado 
acesso da “Comissão de Seleção” aos resultados  da referida avaliação dos servidores 
participantes da aplicação das provas. Complementando essa decisão, foi determinado 
que a coordenação da COPEVE deverá elaborar relatório da avaliação de cada processo 
seletivo, entregando-o à “Comissão de Seleção”. Foi determinado, também, que deve ser 
resguardado  o  sigilo  para  cada  servidor  fazer  a  avaliação  do  processo,  conforme 
procedimentos definidos pela COPEVE. Com esses destaques, as “Normas para seleção 
de pessoal para atuar nos processos seletivos da UFV” foram aprovadas. Item 6- PARA 
CONHECIMENTO  E  ENCAMINHAMENTO  -  6.1-  Relatório  da  Comissão 
instituída pelo Ato nº 11/2004/CONSU – Proposta de Política e Desenvolvimento da 
Educação Continuada e da Educação Aberta e a Distância na UFV (05-14219) – o 
plenário  decidiu  que  esse  assunto  seja  discutido  em  reunião  temática  conjunta 
CEPE/CONSU. 6.2- Relatório da Comissão de Diretores de Centros de Ciências – 
Política para os cursos lato sensu na Universidade (03-11393) – o plenário decidiu que 
o assunto será objeto de reunião temática específica, após a conclusão do estudo que está 
sendo desenvolvido sobre o tema pelo Conselho Técnico de Pós-Graduação. Às dezoito 
horas, 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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