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ATA Nº 365/2010 - CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Aos seis dias do mês de maio do ano dois mil e dez, às oito horas e quinze minutos, no 
Salão Nobre do Edifício Arthur da Silva Bernardes da Universidade Federal de Viçosa, 
em Viçosa, Minas Gerais, reuniu-se, pela tricentésima sexagésima quinta vez, em duas 
sessões, o Conselho Universitário, presidido pelo Professor Luiz Cláudio Costa, Reitor, e 
secretariado pelo Professor Efraim Lázaro Reis, Secretário de Órgãos Colegiados.  Os 
Conselheiros  presentes  foram  os  que  se  seguem:  Nilda  de  Fátima  Ferreira  Soares; 
Antônio Cleber  Gonçalves  Tibiriçá;  Valéria  Maria Vitarelli  de Queiroz,  substituta  de 
Derly José Henriques da Silva; Sebastião Tavares de Rezende; Luiz Antônio Abrantes, 
este com direito a voz; Sérgio Hermínio Brommonschenkel; Maria Goreti de Almeida 
Oliveira;  Carlos  de  Castro  Goulart;  Walmer  Faroni;  Vicente  de  Paula  Lélis;  Carlos 
Antônio Moreira Leite; Augusto César de Queiroz; João Augusto Alves Meira; Afonso 
Augusto  Teixeira  de  Freitas  de  Carvalho  Lima;  Dario  Cardoso  de  Lima;  Bernardo 
Pimentel Souza; Joaquim Benício de Souza, suplente da Conselheira Vanda do Carmo 
Lucas dos Santos,  este com direito a voz; Onésimo Floriano dos Santos,  suplente da 
Conselheira Teresinha de Jesus Ferreira; Álvaro de Araújo; Aloísio de Castro Cardoso, 
este com direito a voz; Ângelo Antônio Ferreira e seu suplente, Eduardo Márcio Maffia, 
este com direito a voz;  Cláudio Bellose de Oliveira;  Bruno Dias Val e seu suplente, 
Guilherme  Guimarães  de  Azevedo,  este  com direito  a  voz.  Justificaram ausência  os 
Conselheiros  Lúcio  Antônio  de  Oliveira  Campos  e  Mônica  Ribeiro  Pirozi.  Item  1- 
APRECIAÇÃO DA PAUTA -  Dando início à reunião, o Presidente apresentou a pauta 
da reunião,  que foi  aprovada sem alterações.  Item 2- APRECIAÇÃO DA ATA Nº 
364/2009 – aprovada, com adequações e alterações, por unanimidade. Item 3- Informes 
da Reitoria -  O Presidente apresentou informações sobre a visita aos Estados Unidos, às 
Universidades de Purdue, Illinois e Miami e sobre a participação na reunião da ONG, 
Global  Clinton  Initiative,  dirigida  pelo  ex-presidente  Bill  Clinton,  na  qual  estavam 
presentes  mais  de  oitenta  reitores,  entre  convidados  da  América  do  Norte,  Central, 
Europa e na qual a única universidade da América do Sul convidada era a UFV. Falou 
sobre a reunião que ocorrerá em Brasília, com a presença de Ministros da Agricultura de 
vários países africanos. A UFV foi a única instituição de ensino convidada para esta 
reunião, na qual o Reitor se fará presente. Prestou informações também sobre a empresa 
HL, para a qual o CONSU já havia tomado a decisão anterior, solicitando à PRJ que 
verificasse  a  situação  legal  desta  empresa  em  participar  das  próximas  licitações. 
Informou que a empresa que ganhou a concorrência para atuar na mesma área em que 
atuava  a  HL é  a  empresa  Transbúzios.  Tendo em vista  manifestação  do conselheiro 
Aloísio Cardoso, sobre o que fazer na questão da terceirização, o presidente teceu várias 
considerações sobre possibilidades idealizadas de contratações de funcionários técnico-
administrativos em um procedimento semelhante à contratação de professor substituto ou 
mesmo  sobre  a  contratação  no  regime  CLT  por  tempo  determinado.  Foi  feita  uma 
proposta  pelo  conselheiro  Aloísio  Cardoso  de  elaboração  de  documento  a  ser 
encaminhado ao presidente Lula, aos deputados federais e aos senadores, manifestando-
se sobre a precariedade da terceirização dos serviços nas universidades, sendo aprovada 
por unanimidade.  Item 4 – Avaliação Institucional – O presidente fez uma explanação 
prévia  sobre  a  razão  desta  reunião,  relativa  à  questão  da  avaliação  do  Relatório  de 
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Prestação de Contas do Exercício 2009. Na sequência o Pró-Reitor de Planejamento e 
Orçamento, professor Sebastião Rezende, fez apresentação do Relatório de Prestação de 
Contas  do Exercício  2009,  informando inicialmente  sobre a  mecânica  de preparo do 
relatório e do envio. Informou sobre o tempo no retorno das informações solicitadas em 
variados órgãos e da premência de tempo entre a finalização do relatório e a aprovação 
no CONSU para posterior envio à Controladoria Geral da União. Desta feita solicitou 
que sejam baixadas portarias definindo prazos para cada gestor prestar as informações 
solicitadas. Dentre várias informações prestadas sobre o relatório, constou o número de 
docentes  atual  da  UFV,  871  até  dezembro  de  2009.  Outra  informação  constante  do 
relatório apresentada e questionada foi sobre o compromisso de se chegar à diplomação 
de 90% (noventa por cento) de graduandos, que hoje se situa em 69% (sessenta e nove 
por cento).  Às dez horas e trinta e cinco minutos, a reunião foi encerrada. Para constar, 
foi  lavrada  a  presente  ata,  que,  se  achada  conforme,  será  assinada  pelo  Presidente, 
Professor Luiz Cláudio Costa e pelo Secretário de Órgãos Colegiados, Professor Efraim 
Lázaro Reis. 
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