
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA                                                                                                                CONSU337.07-01

ATA Nº 337/2007 - CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano dois mil e sete, às quatorze horas e vinte 
minutos, no Salão Nobre do Edifício Arthur da Silva Bernardes da Universidade Federal 
de Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais, reuniu-se, pela tricentésima trigésima sétima vez, o 
Conselho Universitário,  presidido pelo professor Carlos Sigueyuki Sediyama, reitor, e 
secretariado pelo professor Paulo Shikazu Toma, secretário de Órgãos Colegiados, para a 
apreciação  da  Proposta  ao  Programa de  Apoio  a  Projetos  de  Reestruturação  e 
Expansão  das  Universidades  Federais  -  REUNI  (Processo  nº  07-15364).  Os 
conselheiros presentes foram os que se seguem: Cláudio Furtado Soares; Fernando da 
Costa  Baêta;  Luciano  Esteves  Peluzio;  José  Cola  Zanuncio;  José  Benedito  Pinho, 
substituto  do  conselheiro  Sérgio  Hermínio  Brommonschenkel,  diretor  do  Centro  de 
Ciências Agrárias; Ricardo Junqueira Del Carlo; Antônio Simões Silva; Walmer Faroni; 
Luiz Aurélio Raggi; Agostinho Lopes de Souza e seu suplente, Paulo José Hamakawa, 
este com direito a voz; Jackson Victor de Araújo; Olímpio Hiroshi Miyagaki, suplente do 
conselheiro José Benício Paes Chaves; José Luiz Rangel Paes; Maria de Lourdes Mattos 
Barreto;  Ana Lídia  Coutinho Galvão;  Maurício Paulo Ferreira  Fontes;  Rolf  Jentzsch; 
Carlos Antônio Oliveira  Vieira;  Fábio Feliciano Cardoso; Joaquim Benício de Souza, 
suplente da conselheira Vanda do Carmo Lucas dos Santos; Teresinha de Jesus Ferreira; 
Álvaro  de  Araújo  e  seu  suplente,  Mário  Magno Magalhães,  este  com direito  a  voz; 
Aloísio de Castro Cardoso e seu suplente, José Reinaldo de Freitas, com direito a voz; 
Antônio Jésus de Campos Mata e seu suplente, Ângelo Antônio Ferreira, este com direito 
a voz; Vladimir Oganauskas Filho; Flávio Guiselli  Lopes e seu suplente,  Edson Luis 
Nunes, este com direito a voz; e Cristina Fontes Araújo Viana, suplente do conselheiro 
José  Antônio  Gouveia.  Os  conselheiros  Dilermando  Miranda  da  Fonseca  e  Fátima 
Aparecida Ferreira de Castro justificaram a ausência.  Iniciada a reunião, o presidente 
informou  sobre  a  terceira  edição  do  Prêmio  Melhores  Universidades  –  Guia  do 
Estudante/Banco Real, que destacou a UFV com o prêmio de melhor universidade na 
área de conhecimento Ciências Agrárias e Veterinária.  O conselheiro Cláudio Furtado 
Soares, vice-reitor, que esteve em São Paulo representando a Universidade na solenidade 
de premiação, na Editora Abril, que publica a revista Guia do Estudante, apresentou o 
prêmio e fez os esclarecimentos adicionais a respeito. O presidente informou, também, 
sobre o projeto de lei, encaminhado para votação no Congresso Nacional, autorizando 
2.880 vagas  de docentes  e  5.000 vagas  de servidores  técnico-administrativos  para  as 
universidades, e outro projeto de lei, por demanda da Secretaria de Ensino a Distância, 
para  autorização  de  2.000  vagas  de  docentes  e  1.000  vagas  de  servidores  técnico-
administrativos,  especificamente para atuarem nas iniciativas de educação a distância. 
Em seguida, passou-se ao assunto da pauta. O presidente passou a palavra ao conselheiro 
Luiz Aurélio Raggi, pró-reitor de Ensino e líder do grupo de trabalho, autorizado pelo 
Conselho para a elaboração da proposta da Universidade para o Programa de Apoio a 
Projetos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI. Tomando a 
palavra,  o  conselheiro  Luiz  Aurélio  Raggi,  preliminarmente,  agradeceu,  em nome do 
grupo  de  trabalho,  o  Conselho  Universitário,  o  reitor  e  o  vice-reitor,  a  confiança 
depositada, que permitiu construir a proposta com liberdade e autonomia; aos colegas 
pró-reitores,  que  contribuíram  de  forma  as  mais  diversas,  prestando  completa 
solidariedade ao grupo; diversos chefes de departamentos e coordenadores de cursos, que 
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se  prontificaram  a  atender  a  todas  as  solicitações;  aos  professores  e  técnicos 
administrativos que, diretamente, auxiliaram o grupo no desenvolvimento dos trabalhos, 
como   Oderli  de  Aguiar,  Frederico  José  Vieira  Passos,  José  Luiz  Rangel  Paes  e 
Alexandre Martins Reis, e Antônio Jésus de Campos Mata e Maria do Carmo da Costa 
Val Gomide, que fez a revisão do texto, e a vários outros que colaboraram. Agradeceu 
aos dirigentes do MEC, na pessoa da diretora do Departamento de Desenvolvimento da 
Educação Superior, Maria Ieda da Costa Dinis, a atenção dispensada. De forma especial, 
agradeceu ao técnico Marcos de Lima e ao professor Efrem Maranhão, que estiveram em 
Viçosa, atendendo ao convite do grupo de trabalho, prestando consultorias. Agradeceu as 
idéias e sugestões encaminhadas pelos docentes, servidores e estudantes, por meio da 
internet,  observando  que  todas  as  mensagens  encaminhadas  foram  apreciadas  e 
respondidas pelo grupo de trabalho. Agradeceu aos servidores da Pró-Reitoria de Ensino, 
pela  compreensão  e  paciência  durante  os  dias  de  trabalho  do  grupo,  fora  da  rotina 
habitual do setor. Destacou a dedicação abnegada com que os docentes e servidores do 
grupo de trabalho se empenharam na construção da proposta, trabalhando à noite e nos 
fins  de  semana.  Registou  seu  reconhecimento  aos  membros:  Antônio  Simões  Silva, 
Benício José Almeida Ramalho, Frederico José Vieira Passos, Gustavo Soares Sabioni, 
João Carlos Pereira da Silva, Lúcia Helena Gazolla Reis de Souza, Ricardo Junqueira Del 
Carlo,  Sérgio  Hermínio  Brommonschenkel  e  Walmer  Faroni.  Em  seguida,  fez  a 
exposição da proposta elaborada pelo grupo de trabalho. Durante as discussões que se 
seguiram à  apresentação,  chegou ao  plenário  a  conselheira  Nádia  Dutra  de Souza,  e 
retiraram-se os conselheiros Cristina Fontes Araújo Viana, José Benedito Pinho e José 
Reinaldo de Freitas.  Encerradas  as discussões,  o  conselheiro  Maurício  Paulo Ferreira 
Fontes, considerando que o CEPE, com base nos estudos da Comissão de Alocação de 
Vagas (CAV), já havia três vagas de docentes para o curso de Farmácia em 2006, o que 
se torna implicitamente uma aquiescência com a sua criação, e que logo em seguida o 
CONSU, baseado nas mesmas afirmativas da CAV, aprovou a alocação destas três vagas 
para  que  os  docentes  iniciassem  a  implantação  do  curso  de  Farmácia,  apresentou  a 
seguinte  proposta,  que,  em sua  opinião,  melhoraria  o  projeto  de  adesão  da  UFV ao 
REUNI: “aprovar a proposta com modificação no item 2 da  Expansão de vagas, que 
passaria a ter o seguinte teor:  3- Consolidação da área de saúde com a implementação  
do curso de Farmácia e a criação dos cursos de Medicina e Enfermagem. Com isso, 
seria  necessário  modificar  a  planilha  de  vagas  na  área  de  saúde  para  o  seguinte: 
Farmácia: 2008: ___; 2009: 40; 2010: 80; 2011: 120;  2012: 160. Medicina: 2008: ___;  
2009: ___; 2010: ___; 2011: 50; 2012: 100. E, por último, fazer os pequenos ajustes 
necessários  nas  planilhas  de orçamento  para  se  adequarem a essa  nova situação.”  O 
conselheiro  Antônio  Jésus  de  Campos  Mata  propôs  aprovar,  na  íntegra,  a  proposta 
apresentada  pelo  grupo  de  trabalho.  Por  dezoito  votos  em  favor  da  proposição  do 
conselheiro  Antônio Jésus  de  Campos Mata e  seis  votos  em favor  da  proposição  do 
conselheiro  Maurício  Paulo  Ferreira  Fontes,  foi  aprovada  a  Proposta  da  UFV  ao 
Programa de Apoio a Projetos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
– REUNI, que deverá ser encaminhada ao MEC, para adesão ao Programa, em 29 de 
outubro de 2007. O documento com a proposta aprovada, na íntegra, incorpora-se a esta 
Ata como anexo. Às dezoito 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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