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ATA Nº 311/2005 - CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Aos vinte  e um dias  do mês de dezembro do ano dois  mil  e  cinco,  às  oito  horas e 
cinqüenta e cinco minutos, no Salão Nobre do Edifício Arthur da Silva Bernardes da 
Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais, reuniu-se, pela tricentésima 
décima  primeira  vez,  o  Conselho  Universitário,  presidido  pelo  professor  Carlos 
Sigueyuki  Sediyama,  reitor,  e  secretariado  pelo  professor  Paulo  Shikazu  Toma, 
secretário de Órgãos Colegiados. Os conselheiros presentes foram os que se seguem: 
Cláudio Furtado Soares; Fernando da Costa Baêta; Luciano Esteves Peluzio; José Cola 
Zanuncio;  Rolf  Jentzsch;  Rosa  Maria  Olivera  Fontes;  Luiz  Aurélio  Raggi;  Maurício 
Paulo Ferreira Fontes e seu suplente, Joaquin Hernán Patarroyo Salcedo, este com direito 
a voz; Frederico José Vieira Passos; Geraldo José da Silva Santana; José Faustino Filho; 
Ricardo José Batista, suplente do conselheiro João Batista de Souza; Antônio Jésus de 
Campos Mata e seu suplente, Ângelo Antônio Ferreira, este com direito a voz; Sérgio 
Aroeira Braga; e Edson Luis Nunes. Antes de iniciar a apreciação dos itens da pauta, o 
presidente  convidou  todos a  observarem um minuto  de  silêncio  em homenagem ao 
professor José Carlos de Paula, do Departamento de Educação Física, morto no sábado, 
dia 17 de dezembro. Em seguida, solicitou ao plenário permissão para convidar os ex-
conselheiros Maria das Graças Soares Floresta, José Maria Alves da Silva e Paulo José 
Hamakawa,  cujos mandatos  expiraram no mês de novembro,  para apresentarem suas 
despedidas do Conselho. Além das palavras de despedida, o ex-conselheiro José Maria 
Alves  da  Silva  apresentou  um manifesto  pessoal  e  solicitou  sua  anexação  à  ata  da 
reunião.  Item 1- APRECIAÇÃO DA PAUTA – o presidente apresentou a pauta da 
reunião  e  propôs  a  inclusão,  extrapauta,  do  Processo  nº  05-14214  –  Relatório  da 
Comissão  designada  pela  Portaria  nº  523/2005,  de  6.9.05,  o  que  foi  aprovado  por 
unanimidade.  Item  2-  APRECIAÇÃO  DA  ATA  Nº  310/2005 –  aprovada,  por 
unanimidade, com as correções sugeridas. Item 3- INFORMES – o presidente informou 
que participou de reuniões, em Belo Horizonte e Brasília, em que tratou de assuntos de 
interesse da Instituição, especialmente no que se refere à emenda Andifes e à emenda da 
bancada mineira em favor das IFEs de Minas Gerais, incluídas na proposta de orçamento 
da União. Informou, também, que nos últimos dias foram liberados cerca de 3 milhões 
de reais dos recursos orçamentários destinados à UFV, com atraso, decorrendo, desse 
fato, atropelos e problemas no processamento de sua execução financeira. O conselheiro 
Fernando da Costa Baêta fez o relato da reunião informal com parte dos conselheiros que 
atenderam  ao  convite  para  a  discussão  sobre  a  pintura  da  Praça  de  Convivência  e 
apresentou a combinação de cores definida.   Item 4- AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO 
PROBATÓRIO -  4.1- Maria Isabel de Jesus Chrysostomo – DAH (03-00805) - 
aprovado, com quinze votos favoráveis,  estágio probatório da docente Maria Isabel de 
Jesus Chrysostomo,  à luz do parecer favorável  da CPPD, constante  na página 69 do 
processo.  4.2- Nálbia dos Santos Araújo – DAD (04-03600) – aprovado, com quinze 
votos favoráveis, o  estágio probatório da docente Nálbia dos Santos Araújo, à luz do 
parecer  favorável  da  CPPD,  constante  na  página  181  do  processo.  Item  5- 
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COMISSÕES  PERMANENTES  DO  CONSELHO  UNIVERSITÁRIO  -  5.1- 
Relatório  da  Comissão  designada  pelo  Ato  nº  09/2005/CONSU  (05-17305)  – 
aprovada,  por  unanimidade,  a  proposta  da  Comissão  designada  pelo  Ato  nº 
09/20005/CONSU, constante na página 4 do processo,  com alteração do artigo 1º. Essa 
decisão  ficou  consubstanciada  na  Resolução  nº  12/2005.  Em  seguida,  passou-se  à 
apreciação do Processo nº 05-14214 – Relatório da Comissão designada pela Portaria 
nº 523/2005, de 6.9.05 –  aprovada a sua retirada de pauta, para discussão na próxima 
reunião,  com  a  inclusão  de  documentos  complementares.  Item  6-  PLANO  DE 
GESTÃO 2005-2008 – o plenário tomou conhecimento do Plano de Gestão 2005-2008 e 
aprovou  aprofundar  a  discussão  em reunião  temática  específica.  Item 7-  OUTROS 
ASSUNTOS - o conselheiro Frederico José Vieira Passos propôs que seja programada 
uma reunião do Conselho tendo como assunto de deliberação o regime de trabalho na 
UFV. Lembrou da necessidade de uma reunião conjunta CEPE/CONSU para finalizar a 
deliberação sobre a  educação  a  distância.  Também observou que deve ser  objeto  de 
deliberação deste Conselho um plano de segurança institucional, para garantir um caráter 
sistemático e institucional às medidas administrativas tomadas nesse sentido. Às doze 
horas e vinte 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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