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ATA Nº 332/2007 - CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Aos quatorze dias  do mês de maio do ano dois mil  e sete,  às  oito  horas e  quarenta 
minutos, no Salão Nobre do Edifício Arthur da Silva Bernardes da Universidade Federal 
de  Viçosa,  em  Viçosa,  Minas  Gerais,  iniciou-se  a  segunda  sessão da  tricentésima 
trigésima segunda reunião do Conselho Universitário,  presidida pelo professor Carlos 
Sigueyuki Sediyama, reitor, e secretariada pelo professor Paulo Shikazu Tom, secretário 
de  Órgãos  Colegiados.  Os  conselheiros  presentes  foram os  que  se  seguem:  Cláudio 
Furtado Soares;  Fernando da Costa Baêta;  Luciano Esteves Peluzio;  Sérgio Hermínio 
Brommonschenkel;  Ricardo Junqueira Del Carlo; Antônio Simões Silva; Luiz Aurélio 
Raggi;  Paulo  José  Hamakawa,  suplente  do  conselheiro  Agostinho  Lopes  de  Souza; 
Fátima Aparecida Ferreira de Castro; Olímpio Hiroshi Miyagaki, suplente do conselheiro 
José  Benício  Paes  Chaves;  José  Luiz  Rangel  Paes;  Maurício  Paulo  Ferreira  Fontes; 
Carlos  Antônio  Oliveira  Vieira;  José  Faustino  Filho;  João  Batista  de  Souza  e  seu 
suplente, Ricardo José Batista, este com direito a voz; Antônio Jésus de Campos Mata e 
seu suplente, Ângelo Antônio Ferreira, este com direito a voz; e Edson Luis Nunes. Os 
conselheiros  Ana Lídia  Coutinho Galvão,  Maria  de  Lourdes  Mattos  Barreto e  Mauri 
Martins Teixeira justificaram a ausência. Iniciada a sessão, o presidente apresentou a Ata 
da primeira sessão da reunião nº 332ª, que foi aprovada, por unanimidade. Aprovada, 
também, a inclusão, extrapauta, do  Processo nº 03-00483 -  Pró-Reitoria de Ensino – 
Normas e critérios de pontuação para GID. Em seguida, passou-se à apreciação do 
Item 8- MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 
-  8.1-  Imaculada  Conceição  Gomes  (05-07380)  –  aprovado,  por  unanimidade,  por 
proposição do conselheiro Antônio Jésus de Campos Mata, a sua retirada de pauta, e 
encaminhar à Diretoria de Recursos Humanos, para melhor instrução do processo.  8.2- 
Elaine de Oliveira Moreira (03-10389) –  aprovada,  por unanimidade,  a remoção da 
servidora Elaine de Oliveira Moreira, do Departamento de Nutrição e Saúde para a Pró-
Reitoria de Ensino. 8.3- Sônia Regina Pereira dos Santos (05-05216) – aprovada, por 
unanimidade, a remoção da servidora Sônia Regina Pereira dos Santos, da Pró-Reitoria 
de Ensino para o Departamento de Nutrição e Saúde. Em destaque, o conselheiro Ricardo 
Junqueira Del Carlo propôs que o Conselho requisite dos órgãos que têm jornada de 6 
(seis) horas esclarecimento quanto à forma como está sendo praticado esse regime de 
trabalho,  assim como justificativa  quanto  à  sua conveniência  e  necessidade.  Item 9- 
REDISTRIBUIÇÃO DE  SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO -  9.1- Da 
UFV para a Universidade Federal de Uberlândia -  9.1.1- Reginaldo Machado Naves 
(06-16047)  – aprovada,  por  unanimidade,  a  redistribuição  do  servidor  Reginaldo 
Machado Naves, da UFV para a Universidade Federal de Uberlândia.  Após a análise 
desse processo,  chegou ao plenário  o conselheiro  José Cola Zanuncio,  e  retirou-se o 
conselheiro  Olímpio  Hiroshi  Miyagaki. Item 10-  EXERCÍCIO PROVISÓRIO NA 
UFT - 10.1- Luiz Eduardo Dias (06-12045) –  à luz do parecer  da Subcomissão de 
Recursos Humanos do CONSU, foi aprovado, por unanimidade, a solicitação do docente 
Luiz Eduardo Dias de exercício provisório na Universidade Federal de Tocantins.  Os 
conselheiros Ricardo Junqueira Del Carlo e Maurício Paulo Ferreira Fontes sugeriram 
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que, na reunião do CEPE em que for tratada a questão do regime de trabalho docente, 
deverão  ser  convidados  os  diretores  de  Centros  de  Ciências,  para  participar  das 
discussões. Item  11-  AVALIAÇÃO  DE  ESTÁGIO  PROBATÓRIO  -  11.1-  De 
servidores técnico-administrativos - 11.1.1- Daniela Cristina Leal (04-04166) – à luz 
do parecer favorável da Subcomissão Recursos Humanos do CONSU, foi aprovado, por 
unanimidade, o estágio probatório da servidora Daniela Cristina Leal. 11.1.2- Adnilson 
Antonio Brasileiro (04-04130) –  à luz do parecer favorável da Subcomissão Recursos 
Humanos do CONSU, foi aprovado, por unanimidade, o estágio probatório do servidor 
Adnilson Antonio Brasileiro.  11.1.3- Nathália Dias Pereira Alves (04-04134) – à luz 
do parecer favorável da Subcomissão Recursos Humanos do CONSU, foi aprovado, com 
quatorze votos favoráveis e um contrário, o estágio probatório da servidora Nathália Dias 
Pereira Alves. 11.1.4- Rita de Cássia Portugal (04-04160) –  à luz do parecer favorável 
da  Subcomissão  Recursos  Humanos  do  CONSU,  foi  aprovado,  com  quinze  votos 
favoráveis,  o  estágio  probatório  da  servidora  Rita  de  Cássia  Portugal. 11.1.5-  Luiza 
Amélia  de  Arruda  Ladeira  (04-04149)  –  aprovado  o  retorno  do  processo  ao 
Departamento de Administração, para que o processo seja apreciado pelo Colegiado do 
Departamento. 11.1.6- Jamadge Cristine de Oliveira Teixeira (04-04145) –  à luz do 
parecer favorável da Subcomissão Recursos Humanos do CONSU, foi aprovado, com 
dezesseis  votos  favoráveis,  o  estágio  probatório  da  servidora  Jamadge  Cristine  de 
Oliveira  Teixeira. 11.1.7-  Aécio  Carlos  de  Oliveira  (04-04173)  –  à luz  do  parecer 
favorável da Subcomissão Recursos Humanos do CONSU, foi aprovado, com quinze 
votos  favoráveis,  o  estágio  probatório  do  servidor  Aécio  Carlos  de  Oliveira. 11.1.8- 
Anderson Resende Lamas (04-04114) –  à luz do parecer  favorável  da Subcomissão 
Recursos Humanos do CONSU, foi aprovado, com dezesseis votos favoráveis, o estágio 
probatório  do  servidor  Anderson  Resende  Lamas.  11.1.9-  Renato  Augusto  da 
Conceição Alves (04-04135) –  à luz do parecer  favorável  da Subcomissão Recursos 
Humanos do CONSU, foi aprovado, com dezesseis votos favoráveis, o estágio probatório 
do servidor Renato Augusto da Conceição Alves. Após a análise desse processo, chegou 
ao plenário a conselheira Nádia Dutra de Souza. 11.1.10- Demóstenes Fernandes (04-
04144) – à luz do parecer favorável da Subcomissão Recursos Humanos do CONSU, foi 
aprovado, com dezessete votos favoráveis, o estágio probatório do servidor Demóstenes 
Fernandes.  11.1.11-Claudenilson  Luiz  Filomeno  (04-04146)  -  à luz  do  parecer 
favorável da Subcomissão Recursos Humanos do CONSU, foi aprovado, com quinze 
votos favoráveis e dois contrários, o estágio probatório do servidor Claudenilson Luiz 
Filomeno.    11.1.12-  Janilson  Gonçalves  da  Rocha  (05-00375)  -  luz  do  parecer 
favorável da Subcomissão Recursos Humanos do CONSU, foi aprovado, com dezesseis 
votos  favoráveis,  o  estágio  probatório  do  servidor  Janilson  Gonçalves  da  Rocha. 
11.1.13-  Renato  de  Oliveira  Costa  (05-00380)  – aprovada,  por  unanimidade,  por 
proposição  do  conselheiro  Maurício  Paulo  Ferreira  Fontes,  a  sua  retirada  de  pauta, 
anexando o processo administrativo disciplinar referente ao servidor supramencionado, 
encaminhar  à  Procuradoria  Jurídica,  para  orientação  quanto  aos  procedimentos 
apropriados a seguir. Item 12- CAPACITAÇÃO - 12.1- Autorização para realizar 
especialização  -  12.1.1-  Ângelo  Valentim  Lopes  (07-01527)  –  aprovada,  por 
unanimidade,  a  solicitação  do  servidor  Ângelo  Valentim  Lopes  de  autorização  para 
realizar  curso de pós-graduação  lato sensu em Gestão e  Diagnóstico Empresarial,  na 
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UFV, sem prejuízo de suas atividades funcionais. 12.1.2- Adnilson Antônio Brasileiro 
(07-02001) -  aprovada,  por unanimidade,  a  solicitação  do servidor  Adnilson Antônio 
Brasileiro de autorização para realizar curso de pós-graduação  lato sensu em Gestão e 
Diagnóstico  Empresarial,  na  UFV,  sem prejuízo  de  suas  atividades  funcionais.  12.2- 
Regularização de situação de servidor em treinamento – doutorado - 12.1- Ricardo 
Natalino (06-10418) – aprovada,  por  unanimidade,  a  solicitação  do docente  Ricardo 
Natalino de regularização da situação de servidor nomeado pela UFV e cursando pós-
graduação,  matriculado  no doutorado  em Agroquímica,  na  UFV,  desde  o  segundo o 
segundo  semestre  de  2006,  sem  prejuízo  de  suas  atividades  funcionais.   Item  13- 
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - 13.1- Emílio Gomide Loures - 13.1.1- Redução 
da taxa de ocupação de imóvel residencial  (06-15996) –  negado, por unanimidade, 
provimento ao pedido de reconsideração interposto pelo docente Emílio Gomide Loures. 
Após a análise desse processo, chegou ao plenário o conselheiro Walmer Faroni. 13.2- 
Departamento de Engenharia Elétrica e de Produção - 13.2.1- Remoção do docente 
José Márcio Costa para o DEA (05-06962) – acatado, por dezesseis votos favoráveis e 
dois contrários, o pedido de reconsideração interposto pelo Departamento de Engenharia 
Elétrica  e  de  Produção.  O  conselheiro  Maurício  Paulo  Ferreira  Fontes  manifestou 
preocupação quanto a procedimentos mal conduzidos de contratação de docentes, que 
geram situações similares a esta. Às doze horas e quinze minutos, a reunião foi suspensa. 
Terceira  sessão –  iniciada  às  quatorze  horas  e  quarenta  e  cinco  minutos,  sob  a 
presidência do professor Carlos Sigueyuki Sediyama, reitor, e secretariada pelo professor 
Paulo Shikazu Toma, secretário de Órgãos Colegiados. Os conselheiros presentes foram 
os  que  se  seguem:  Cláudio  Furtado  Soares;  Luciano  Esteves  Peluzio;  José  Cola 
Zanuncio; Sérgio Hermínio Brommonschenkel;  Ricardo Junqueira Del Carlo; Antônio 
Simões Silva; Walmer Faroni; Luiz Aurélio Raggi; Agostinho Lopes de Souza; José Luiz 
Rangel  Paes;  Maurício  Paulo  Ferreira  Fontes;  Carlos  Antônio  Oliveira  Vieira;  Nádia 
Dutra de Souza; José Faustino Filho; João Batista de Souza e seu suplente, Ricardo José 
Batista, este com direito a voz; Antônio Jésus de Campos Mata e seu suplente, Ângelo 
Antônio  Ferreira,  este  com direito  a  voz;  Vladimir  Oganauskas  Filho;  e  Edson Luis 
Nunes.  Iniciada  a  sessão,  passou-se  à  apreciação  do  Item  14-  RECURSO  -  14.1- 
Segunda fase do enquadramento - 14.1.1- José Hilário de Paula Pinto (07-02352) – 
negado,  com dezesseis  votos  favoráveis  e  dois  contrários,  provimento  ao  pedido  de 
recurso  interposto  pelo  servidor  José  Hilário  de  Paula  Pinto.  14.2-  Notificação  da 
Diretoria  de  Recursos  Humanos  -  14.2.1-  Fernanda  Fontes  Braga  e  outros  (05-
13756)  –  à  luz  do  parecer  da  Subcomissão  de  Recursos  Humanos  do  CONSU,  foi 
aprovado,  por  unanimidade,  determinar  que  seja  feita  a  retificação  dos  percentuais, 
conforme notificado pela Controladoria Geral da União, porém, considerar que os valores 
recebidos,  de boa fé, pelos servidores,  são insuscetíveis de restituição.  14.2.2- Clibas 
Vieira, através de sua dependente legal,  e outros (05-13755) -  à luz do parecer da 
Subcomissão  de  Recursos  Humanos  do  CONSU,  foi  aprovado,  por  unanimidade, 
determinar  que  seja  feita  a  retificação  dos  percentuais,  conforme  notificado  pela 
Controladoria Geral da União, porém, considerar que os valores recebidos, de boa fé, 
pelos servidores, são insuscetíveis de restituição. Após a análise desse processo, chegou 
ao  plenário  o  conselheiro  Gumercindo  Souza  Lima,  suplente  do  conselheiro  Carlos 
Antônio  Oliveira  Vieira.  14.2.3-  Maria  da  Conceição  Alves,  pensionista  do  ex-
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servidor José Oriene Alves (91-01887) – à luz do parecer da Subcomissão de Recursos 
Humanos  do  CONSU,  foi  aprovado,  por  unanimidade,  proceder  à  retificação  da 
proporcionalidade  do  tempo  de  serviço  para  aposentadoria,  conforme notificado  pela 
Controladoria Geral da União, porém, considerar que os valores recebidos a maior, de 
boa fé, pelo servidor são insuscetíveis de restituição. 14.3- Pró-Reitoria de Ensino – 
Normas  e  critérios  de  pontuação  para  GID  (03-00483)  –  à  luz  do  parecer  da 
Subcomissão de Recursos Humanos do CONSU, corroborando parecer da Procuradoria 
Federal/UFV, foi aprovado, por unanimidade, não acatar o recurso administrativo, não 
encaminhar o processo ao MEC e providenciar o ressarcimento ao erário dos valores da 
GID concedidos irregularmente.  Durante a apreciação desse processo, retiraram-se do 
plenário os conselheiros Luciano Esteves Peluzio e Carlos Antônio Oliveira Vieira,  e 
chegaram os conselheiros Fernando da Costa Baêta e Eduardo Antônio Gomes Marques, 
substituto do conselheiro Antônio Simões Silva, diretor do Centro de Ciências Exatas e 
Tecnológicas.  Às  dezoito  horas,  a  reunião  foi  suspensa,  ficando  acordada  a  sua 
continuidade no dia vinte e um de maio do corrente,  às oito horas.  Quarta sessão – 
iniciada às oito horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e um de maio do ano dois 
mil  e  sete,  sob  a  presidência  do  professor  Carlos  Sigueyuki  Sediyama,  reitor,  e 
secretariada pelo professor Paulo Shikazu Toma, secretário de Órgãos Colegiados. Os 
conselheiros  presentes  foram  os  que  se  seguem:  Fernando  da  Costa  Baêta;  Luciano 
Esteves  Peluzio;  José  Cola  Zanuncio;  Sérgio  Hermínio  Brommonschenkel;  Antônio 
Simões Silva; Walmer Faroni; Luiz Aurélio Raggi; Agostinho Lopes de Souza; Fátima 
Aparecida Ferreira de Castro; Olímpio Hiroshi Miyagaki, suplente do conselheiro José 
Benício  Paes  Chaves;  José  Luiz  Rangel  Paes;  Maurício  Paulo  Ferreira  Fontes;  Rolf 
Jentzsch; José Faustino Filho; Ricardo José Batista, suplente do conselheiro João Batista 
de Souza;  e Antônio Jésus  de Campos Mata.  Os conselheiros  Ricardo Junqueira  Del 
Carlo, Maria de Lourdes Mattos Barreto, Ana Lídia Coutinho Galvão e Carlos Antônio 
Oliveira justificaram a ausência. Iniciada a sessão, passou-se à apreciação do  Item 5- 
PROPOSIÇÕES  DIVERSAS  -  15.1-  Departamento  de  Fitotecnia  -  15.1.1- 
Regimento Interno do DFT (06-10291) –  aprovada, por unanimidade,  a proposta de 
Regimento Interno do Departamento de Fitotecnia, constante nas páginas 42 a 52, com as 
alterações sugeridas. Essa decisão ficou consubstanciada na Resolução nº 5/2007.  15.2- 
Comissão instituída pela Portaria nº 074/2007 - 15.2.1- Proposta de aperfeiçoamento 
dos critérios de avaliação de candidatos nos processos seletivos de docentes efetivos 
e substitutos (07-02540) – aprovados, por unanimidade, à luz do parecer da Comissão de 
Legislação e Normas do CONSU, os Critérios de Avaliação das Provas de Conhecimento 
e Didática, que deverão nortear as avaliações das provas de conhecimento e didática dos 
concursos públicos para provimento de vagas docentes.  Esses Critérios,  constantes na 
página 22 do processo (com inversão da ordem dos itens I e II em relação ao proposto 
pela  CPPD),  serão  incorporados  em resolução  futura  que  substituirá  a  Resolução  nº 
4/2006-CONSU, entretanto,  deverão ser, desde já, aplicados como regras operacionais 
nos concursos. 15.3- Prof. Laércio Zambolim – DFP - 15.3.1- Convênio entre a UFV 
e a ABEAS para oferecimento do curso de pós-graduação lato sensu em Proteção de 
Plantas (06-14666) – aprovado, por unanimidade, a proposta de convênio entre a UFV e 
ABEAS para oferecimento do curso de pós-graduação lato sensu em Proteção de Plantas. 
Após a análise desse processo, chegaram ao plenário os conselheiros Nádia Dutra de 
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Souza  e  Vladimir  Oganauskas  Filho.  Item  16-  OCUPAÇÃO  DOS  IMÓVEIS 
RESIDENCIAIS DA UFV - 16.1- José Gabriel de Souza (00-07408) – aprovado, por 
unanimidade, à luz do parecer da Subcomissão de Espaço Físico e Meio Ambiente do 
CONSU,  manter  o  valor  da  taxa  de  ocupação,  comunicado  pela  Pró-Reitoria  de 
Administração, e conceder um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adicional e último, a 
contar da data de 23.5.2007, para a desocupação do imóvel.  Durante a apreciação desse 
processo, retirou-se do plenário o conselheiro Fernando da Costa Baêta, tendo em vista 
compromisso  inadiável,  sendo  substituído  pelo  servidor  Jefferson  Machado  Fontes, 
devidamente autorizado como seu representante.  16.2- Antônio Lisboa da Silva (06-
06418) -  aprovado, com quinze votos favoráveis e um contrário,  à luz do parecer da 
Subcomissão de Espaço Físico e Meio Ambiente do CONSU, manter o valor da taxa de 
ocupação, comunicado pela Pró-Reitoria de Administração, e conceder um prazo de 180 
(cento  e  oitenta)  dias,  adicional  e  último,  a  contar  da  data  de  23.5.2007,  para  a 
desocupação do imóvel.  16.3- Francisco Gregório Papa (06-06399) -  aprovado, com 
onze votos  favoráveis  e  cinco votos  contrários,  à  luz  do parecer  da  Subcomissão de 
Espaço  Físico  e  Meio  Ambiente  do  CONSU,  manter  o  valor  da  taxa  de  ocupação, 
comunicado pela Pró-Reitoria de Administração, e conceder um prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, adicional e último, a contar da data de 23.5.2007, para a desocupação do 
imóvel. 16.4- Sheila D’Arc de Jesus (00-08031) - aprovado, por unanimidade, à luz do 
parecer da Subcomissão de Espaço Físico e Meio Ambiente do CONSU, manter o valor 
da taxa de ocupação, comunicado pela Pró-Reitoria de Administração, e conceder um 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adicional e último, a contar da data de 23.5.2007, 
para a desocupação do imóvel. 16.5- Nilce de Almeida e Silva (06-06416) -  aprovado, 
por unanimidade, à luz do parecer da Subcomissão de Espaço Físico e Meio Ambiente do 
CONSU,  manter  o  valor  da  taxa  de  ocupação,  comunicado  pela  Pró-Reitoria  de 
Administração, e conceder um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adicional e último, a 
contar da data de 23.5.2007, para a desocupação do imóvel. 16.6- Amélia Rosa Cornélio 
(06-06434) - aprovado, com onze votos favoráveis e cinco contrários, à luz do parecer da 
Subcomissão de Espaço Físico e Meio Ambiente do CONSU, manter o valor da taxa de 
ocupação, comunicado pela Pró-Reitoria de Administração, e conceder um prazo de 180 
(cento  e  oitenta)  dias,  adicional  e  último,  a  contar  da  data  de  23.5.2007,  para  a 
desocupação do imóvel. 16.7- Ilma Araújo Lopes da Silva (06-06432) - aprovado, por 
unanimidade, à luz do parecer da Subcomissão de Espaço Físico e Meio Ambiente do 
CONSU,  manter  o  valor  da  taxa  de  ocupação,  comunicado  pela  Pró-Reitoria  de 
Administração, e conceder um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adicional e último, a 
contar da data de 23.5.2007, para a desocupação do imóvel. 16.8- José Mendes (06-
06430) - aprovado, por unanimidade, à luz do parecer da Subcomissão de Espaço Físico 
e Meio Ambiente do CONSU, manter o valor da taxa de ocupação, comunicado pela Pró-
Reitoria de Administração, e conceder um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adicional e 
último,  a  contar  da  data  de  23.5.2007,  para  a  desocupação  do  imóvel. 16.9-  Luiza 
Bibiana  dos  Santos  (06-06398)  -  aprovado,  por  unanimidade,  à  luz  do  parecer  da 
Subcomissão de Espaço Físico e Meio Ambiente do CONSU, manter o valor da taxa de 
ocupação, comunicado pela Pró-Reitoria de Administração, e conceder um prazo de 180 
(cento  e  oitenta)  dias,  adicional  e  último,  a  contar  da  data  de  23.5.2007,  para  a 
desocupação do imóvel. 16.10- Francisco Balbino (06-06426) -  aprovado, com onze 
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votos favoráveis e cinco contrários, à luz do parecer da Subcomissão de Espaço Físico e 
Meio Ambiente do CONSU, manter o valor da taxa de ocupação, comunicado pela Pró-
Reitoria de Administração, e conceder um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adicional e 
último, a contar da data de 23.5.2007, para a desocupação do imóvel. 16.11- Fátima 
Diniz  de  Almeida  (06-06424)  -  aprovado,  por  unanimidade,  à  luz  do  parecer  da 
Subcomissão de Espaço Físico e Meio Ambiente do CONSU, manter o valor da taxa de 
ocupação, comunicado pela Pró-Reitoria de Administração, e conceder um prazo de 180 
(cento  e  oitenta)  dias,  adicional  e  último,  a  contar  da  data  de  23.5.2007,  para  a 
desocupação  do  imóvel. 16.12-  Geraldo  Costa  Lisboa  (06-06420)  -  aprovado,  por 
unanimidade, à luz do parecer da Subcomissão de Espaço Físico e Meio Ambiente do 
CONSU,  manter  o  valor  da  taxa  de  ocupação,  comunicado  pela  Pró-Reitoria  de 
Administração, e conceder um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adicional e último, a 
contar da data de 23.5.2007, para a desocupação do imóvel.  16.13- Neuza Mendes de 
Paula Leite (06-06419) - aprovado, com quinze votos favoráveis e um contrário, à luz do 
parecer da Subcomissão de Espaço Físico e Meio Ambiente do CONSU, manter o valor 
da taxa de ocupação, comunicado pela Pró-Reitoria de Administração, e conceder um 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adicional e último, a contar da data de 23.5.2007, 
para  a  desocupação  do  imóvel.  16.14-  Hélio  Júlio  (06-06435)  -  aprovado,  por 
unanimidade, à luz do parecer da Subcomissão de Espaço Físico e Meio Ambiente do 
CONSU,  manter  o  valor  da  taxa  de  ocupação,  comunicado  pela  Pró-Reitoria  de 
Administração, e conceder um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adicional e último, a 
contar da data de 23.5.2007, para a desocupação do imóvel. 16.15- Carlos Alberto Pinto 
(06-06428) -  aprovado, por unanimidade, à luz do parecer da Subcomissão de Espaço 
Físico e Meio Ambiente do CONSU, manter o valor da taxa de ocupação, comunicado 
pela Pró-Reitoria de Administração, e conceder um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
adicional e último, a contar da data de 23.5.2007, para a desocupação do imóvel. 16.16- 
Maria Augusta de Castro (06-10883) -  aprovado, com onze votos favoráveis e cinco 
contrários,  à  luz  do  parecer  da  Subcomissão  de  Espaço  Físico  e  Meio  Ambiente  do 
CONSU,  manter  o  valor  da  taxa  de  ocupação,  comunicado  pela  Pró-Reitoria  de 
Administração, e conceder um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adicional e último, a 
contar  da data  de 23.5.2007,  para  a  desocupação do imóvel. 16.17-  Luzia  Alves  de 
Freitas (06-06425) -  aprovado, com quinze votos favoráveis e um contrário, à luz do 
parecer da Subcomissão de Espaço Físico e Meio Ambiente do CONSU, manter o valor 
da taxa de ocupação, comunicado pela Pró-Reitoria de Administração, e conceder um 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adicional e último, a contar da data de 23.5.2007, 
para a desocupação do imóvel. 16.18- Sílvio Fagundo da Rocha (06-06433) - aprovado, 
por unanimidade, à luz do parecer da Subcomissão de Espaço Físico e Meio Ambiente do 
CONSU,  manter  o  valor  da  taxa  de  ocupação,  comunicado  pela  Pró-Reitoria  de 
Administração, e conceder um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adicional e último, a 
contar da data de 23.5.2007, para a desocupação do imóvel. 16.19- Joaquim Antônio 
Damasceno (06-06427) – aprovado, por unanimidade, à luz do parecer da Subcomissão 
de Espaço Físico e Meio Ambiente do CONSU, manter o valor da taxa de ocupação, 
comunicado pela Pró-Reitoria de Administração, e conceder um prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, adicional e último, a contar da data de 23.5.2007, para a desocupação do 
imóvel.  Às doze horas e dez minutos, a reunião foi suspensa. Quinta sessão – iniciada 
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às quatorze  horas e  quarenta  e cinco minutos,  sob a  presidência  do professor Carlos 
Sigueyuki Sediyama, reitor, e secretariada pelo professor Paulo Shikazu Toma, secretário 
de Órgãos Colegiados. Os conselheiros presentes foram os que se seguem: Fernando da 
Costa Baêta; Luciano Esteves Peluzio; Gustavo Soares Sabioni, substituto do conselheiro 
José  Cola  Zanuncio;  Ricardo  Junqueira  Del  Carlo;  Antônio  Simões  Silva;  Walmer 
Faroni; Vicente de Paula Lélis, suplente do conselheiro Luiz Aurélio Raggi; Agostinho 
Lopes de Souza; Olímpio Hiroshi Miyagaki, suplente do conselheiro José Benício Paes 
Chaves; Rolf Jentzsch; Nádia Dutra de Souza; José Faustino Filho; Ricardo José Batista, 
suplente  do  conselheiro  João  Batista  de  Souza;  Antônio  Jésus  de  Campos  Mata;  e 
Vladimir Oganauskas Filho. Item 17- PARA CONHECIMENTO - 17.1- Informações 
da  Procuradoria  Jurídica  a  respeito  do  processo  judicial  que  trata  da  lotação 
provisória da servidora Maria Aparecida Gomes Souza Dias (06-09481) – o plenário 
tomou conhecimento do andamento do processo na justiça federal. 17.2- Relatório de 
Atividades  do  AGROS  –  2006  –  o  plenário  tomou  conhecimento  do  relatório 
apresentado. Também, foi apresentado, extrapauta, o Relatório de Atividades da Divisão 
de  Saúde  referente  ao  exercício  2006,  para  conhecimento  do  plenário.  Em  seguida, 
passou-se à apreciação dos assuntos extrapauta: 1º) Processo nº 07-02127 – Proposta do 
Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Integrantes do Plano de Carreira 
dos  Cargos  Técnico-Administrativos  em  Educação  da  UFV –  aprovado,  por 
unanimidade, por proposição do conselheiro Antônio Jésus de Campos Mata, o referido 
Programa de Capacitação.  2º) Processo nº 04-04192 – Paulo Henrique Cardoso dos 
Santos  –  Estágio  Probatório  – aprovado,  por  unanimidade,  à  luz  do  parecer  da 
Subcomissão de Recursos Humanos do CONSU, o estágio probatório do servidor Paulo 
Henrique Cardoso dos Santos.   3º) Processo nº 04-04196 – Ueverson de Queiros Silva 
– Estágio Probatório – aprovado, por unanimidade, à luz do parecer da Subcomissão de 
Recursos Humanos do CONSU, o estágio probatório do servidor Ueverson de Queiros 
Silva.  4º)  Processo  nº  06-06422  –  Claudionor  Rocha  -  Ocupação  de  imóvel 
residencial da UFV - aprovado, por unanimidade, à luz do parecer da Subcomissão de 
Espaço  Físico  e  Meio  Ambiente  do  CONSU,  manter  o  valor  da  taxa  de  ocupação, 
comunicado pela Pró-Reitoria de Administração, e conceder um prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, adicional e último, a contar da data de 23.5.2007, para a desocupação do 
imóvel.  5º)  Processo  nº  97-12338 –  Ailton da Costa  Silva  -  Ocupação  de  imóvel 
residencial da UFV - aprovado, por unanimidade, à luz do parecer da Subcomissão de 
Espaço  Físico  e  Meio  Ambiente  do  CONSU,  manter  o  valor  da  taxa  de  ocupação, 
comunicado pela Pró-Reitoria de Administração, e conceder um prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, adicional e último, a contar da data de 23.5.2007, para a desocupação do 
imóvel.  6º) Processo nº 06-06396 – Iraci de Paula - Ocupação de imóvel residencial 
da UFV - aprovado, por unanimidade, à luz do parecer da Subcomissão de Espaço Físico 
e Meio Ambiente do CONSU, manter o valor da taxa de ocupação, comunicado pela Pró-
Reitoria de Administração, e conceder um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adicional e 
último, a contar da data de 23.5.2007, para a desocupação do imóvel.   Os conselheiros 
representantes dos servidores técnico-administrativos solicitaram registrar que têm sido 
objeto de ameaças, por parte de alguns dos servidores que receberam comunicação para 
desocupar  as  casas  da  UFV,  que  ocupam  irregularmente.  Manifestaram,  também, 
protesto com relação ao fato de que a ASAV tem exposto seus nomes como alvos para os 
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referidos  servidores.  O  plenário  tomou  conhecimento  e  lembrou  que  as  decisões  do 
Colegiado são  tomadas  coletivamente,  não cabendo  responsabilização  individualizada 
por elas. 7º) Processo nº 07-02858 – Marcelo Aarestrup Arbex – Licença por motivo 
de  afastamento  de  cônjuge -   negada,  por  unanimidade,  à  luz  do  parecer  da 
Subcomissão  de  Recursos  Humanos  do  CONSU,  a  solicitação  do  docente  Marcelo 
Aarestrup Arbex de licença por motivo de afastamento de cônjuge.  8º) Processo nº 06-
14675 – Tarcísio Gomide Filho – Solicitação de promoção para a Classe Especial - 
negada, por unanimidade, à luz do parecer da Subcomissão de Recursos Humanos do 
CONSU, a solicitação do docente Tarcísio Gomide Filho de promoção para a Classe 
Especial.   Item  18-  OUTROS  ASSUNTOS –  foram  apresentadas  ao  Conselho 
solicitações encaminhadas pelo conselheiro Antônio Jésus de Campos Mata, de alteração 
da  forma  de  representação  dos  servidores  técnico-administrativos  no  Conselho 
Universitário, uma que, agora, os servidores são classificados em cinco classes (Processo 
nº 07-05788); e pelo Colégio de Aplicação-COLUNI de representação dos docentes do 
Ensino Médio no Conselho Universitário (Processo nº 06-09856). Também, o presidente 
observou  a  necessidade  de  incluir  no  Conselho  Universitário  os  diretores  dos  novos 
campi.  Em  consulta  ao  Estatuto  da  Universidade,  observou-se  que,  considerando  a 
explícita  forma  de  composição  do  Conselho  Universitário,  definido  pelo  Estatuto,  a 
inclusão de novos membros no Conselho exige revisão estatutária. Tal revisão deve ser 
aprovada por, pelo menos, dois terços dos membros do Colegiado, em reunião convocada 
especialmente  para  esse  fim,  e  o  Estatuto  alterado  deve  ser  homologado  pelo  MEC. 
Assim,  o  Conselho  aprovou,  por  unanimidade,  que,  provisoriamente,  até  que  seja 
procedida revisão estatutária, sejam incorporados ao Conselho, com apenas direito a voz, 
os diretores dos novos campi, um representante efetivo, e respectivo suplente, do Ensino 
Médio  e  Tecnológico,  e  dois  representantes  efetivos,  e  respectivos  suplentes,  dos 
servidores  técnico-administrativos  das  classes  de  carreira  ainda  não representadas  no 
CONSU. Às dezessete horas e cinco 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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