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ATA Nº 009/2013/COAD de 10/07/2013  

 
Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às nove horas, na sala BBT 106 do 1 

Prédio da Biblioteca da Universidade Federal de Viçosa Campus de Rio Paranaíba, reuniu-2 

se o Conselho Acadêmico e Administrativo do Campus UFV de Rio Paranaíba, em sessão 3 

extraordinária, sob a presidência do Professor Frederico Garcia Pinto, Diretor do Campus 4 

UFV de Rio Paranaíba; Marlon Correa Pereira, Chefe do Instituto de Ciências Biológicas e 5 

da Saúde; Rodrigo Silva Gonzalez, Chefe pro tempore do Instituto de Ciências Exatas e 6 

Tecnológicas; Bruno Barbosa de Oliveira, Secretário ad hoc do Conselho Acadêmico e 7 

Administrativo; Marcelo Rodrigues dos Reis, Diretor Administrativo e Financeiro; Vinícius 8 

Albano Araújo, Diretor de Ensino; Jairo Tronto, Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação; 9 

Cristiano Pacheco de Deus Mundim, Diretor de Extensão e Cultura; os representantes dos 10 

docentes: Rejane Nascentes, Márcio Santos Soares e Áurea Lúcia Silva Andrade, os 11 

representantes dos Técnicos Administrativos: Conceição Rocha Alves e Agnaldo Henrique 12 

Silva Fonseca; o representante dos discentes de Graduação: Davi Rezende Ribeiro Dias e a 13 

servidora técnica administrativa Érica Fidelis Gomes representando o Conselho 14 

Comunitário, para discutirem a seguinte pauta: 1 – Alocação da rodovia MG-230 na UFV 15 

Campus de Rio Paranaíba; 2 – Solicita abertura de concurso público para professor 16 

efetivo na área de Sistemas de Produção, Gestão da Qualidade, Gerência de Projetos, 17 

Projeto de Produto e Seminário de Estágios para atender ao curso de Engenharia de 18 

Produção; 3 – Solicita abertura de Concurso Público para contratação de professor 19 

substituto na área de Logística, Cadeia de Suprimentos e Planejamento e Controle de 20 

Produção para atender ao curso de Engenharia de Produção; 4 – Solicita abertura de 21 

Concurso Público para contratação de professor substituto na área básica de 22 

Matemática; 5 – Plano de Capacitação dos docentes do Instituto de Ciências 23 

Biológicas e da Saúde do Campus de Rio Paranaíba; 6 – Solicita regularização da 24 

situação de servidor técnico de laboratório nomeado pela UFV – Campus de Rio 25 

Paranaíba cursando pós-graduação; 7 – Aprovação da Ata nº. 008/2013/COAD; 8 – 26 

Discussão de mecanismos e/ou ações que viabilizem a divulgação das pautas e das 27 

reuniões do COAD; 9 – Informes Gerais. Inicialmente o Professor Frederico deu as boas 28 

vindas aos presentes e em seguida passou à apreciação do primeiro item da pauta, razão da 29 

convocação da reunião extraordinária: 1 – Alocação da rodovia MG-230 na UFV 30 

Campus de Rio Paranaíba: O professor Frederico, inicialmente, requisita aos conselheiros 31 

autorização para acrescentar os itens 5 a 9 na pauta dessa reunião, esclarecendo que os 32 

informes serão tratados no final das discussões. O professor Marcelo assume o comando da 33 

reunião, no que diz respeito à explanação desse item, apresentando um mapa contendo o 34 

percurso da rodovia MG-230, apontando as divisas de terras com os proprietários Hudson 35 

Rocha e José Hiroiti Okuyama, conforme estipulado pelo DER/MG (Departamento de 36 

Estradas de Rodagem de Minas Gerais). Destaca, igualmente, que a Comissão de Espaço 37 

Físico de Viçosa esteve em Rio Paranaíba, alertando que a rodovia não deve passar pelo 38 

Campus, com o intuito de preservar a segurança da comunidade acadêmica. O professor 39 

Frederico ressalta o benefício da construção da estrada para a sociedade regional, 40 

comentando que será solicitada a construção de uma travessia interna pelo DER no 41 

cruzamento da ciclovia com a rodovia, a qual possibilitará a passagem de carros pequenos e 42 
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também de pedestres. Em frente aos galpões, segundo o DER, não é possível a travessia 43 

interna devido ao pouco desnível do terreno. A professora Rejane enfatiza que os galpões 44 

poderão não ser utilizados para fins didáticos e a construção do alojamento não precisa 45 

necessariamente ser no lugar previsto, não constituindo, portanto, obstáculo ao 46 

deslocamento da infraestrutura do Campus. Da mesma forma, assevera o servidor técnico-47 

administrativo Agnaldo. O professor Jairo informa que o plano de ocupação deve ser 48 

alterado, haja vista a experiência negativa ocorrida em Viçosa. O professor Marlon enfoca 49 

que o projeto da rodovia foi feito antes da vinda do Campus para o local atual, o que motiva 50 

essas divergências. Acrescenta, na mesma oportunidade, que será necessário a instalação de 51 

radares, assim como trevo de acesso e quebra-molas para promover a segurança da 52 

comunidade acadêmica e de todos que por ali circularem. Questiona também sobre as 53 

discussões sobre o asfaltamento, informando que devem ser resolvidas no Conselho 54 

Universitário (CONSU). A professora Áurea indaga sobre os recursos advindos da 55 

desapropriação. O professor Frederico relata que o retorno financeiro é da União e não 56 

especificamente para o Campus. O professor Marlon complementa as informações do 57 

professor Frederico informando que se as questões referentes à desapropriação forem 58 

deixadas para a justiça comum a UFV perde o direito de negociação. Assim sendo, o 59 

professor Frederico solicita que ao término da reunião seja elaborado um ofício endereçado 60 

à reitoria solicitando providências em relação à implantação da rodovia MG 230, trecho Rio 61 

Paranaíba-Serra do Salitre, no que tange ao desfecho dessa reunião. Nesse instante, a 62 

servidora técnica-administrativa Érica solicita que seja realçada a preocupação de toda 63 

comunidade acadêmica, requerendo também garantias do DER na execução das obras. O 64 

professor Marlon propõe mencionar o histórico negativo de Viçosa (que possui rodovia que 65 

transcende o campus) e sugere como objeto de votação: “a manutenção da rodovia como 66 

anteriormente pactuada”, sendo aprovada a proposta por unanimidade. O professor Márcio 67 

sugere que seja registrado em ata que todos os conselheiros aprovaram por unanimidade a 68 

questão da manutenção/construção da rodovia como já havia sido discutido anteriormente 69 

neste Conselho. 2 – Solicita abertura de concurso público para professor efetivo na 70 

área de Sistemas de Produção, Gestão da Qualidade, Gerência de Projetos, Projeto de 71 

Produto e Seminário de Estágios para atender ao curso de Engenharia de Produção: 72 

após análise pelo Conselho a proposta foi aprovada por unanimidade. 3 – Solicita abertura 73 

de Concurso Público para contratação de professor substituto na área de Logística, 74 

Cadeia de Suprimentos e Planejamento e Controle de Produção para atender ao curso 75 

de Engenharia de Produção: solicitação aprovada com as seguintes restrições: a 76 

professora Áurea destaca que a contração do docente deverá atender não só às necessidades 77 

do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas, mas também do Instituto de Ciências 78 

Humanas e Sociais, pois a professora Raiane pertencia a esse último instituto, o qual ficou 79 

defasado de professores. O professor Vinícius justifica essa contratação, atestando que 80 

existe um déficit de disciplinas optativas no curso de Engenharia de Produção. A professora 81 

Rejane certifica que o banco de horas equivalente não é alterado. Segundo a Pró-Reitoria de 82 

Gestão de Pessoas é necessário mudar esse banco. Dessa forma não é aconselhável enviar 83 

concurso com carga horária de 12 horas semanais e sim de 40 horas semanais, com a 84 

finalidade de atender a exigência do instituto e do curso. O professor Márcio declara que é 85 

mais vantajoso para o professor cumprir a carga horária de 40 horas semanais, o que 86 

aumenta seus rendimentos mensais.  4 – Solicita abertura de Concurso Público para 87 
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contratação de professor substituto na área básica de Matemática: O professor Rodrigo 88 

justifica a contração, comunicando que existe um grande número de alunos matriculados 89 

nas disciplinas de Cálculo 1, Cálculo Diferencial e Integral e Geometria Analítica e Álgebra 90 

Linear, além dos professores dessas disciplinas estarem com a carga horária completa. 91 

Submetido à apreciação do Conselho foi aprovado por unanimidade. 5 – Plano de 92 

Capacitação dos docentes do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde do Campus 93 

de Rio Paranaíba: O professor Marlon adverte que o processo já foi aprovado pelo 94 

Colegiado do Instituto, o qual é chefe. Submetido à apreciação foi aprovado pelo Conselho 95 

por unanimidade. 6 – Solicita regularização da situação de servidor técnico de 96 

laboratório nomeado pela UFV – Campus de Rio Paranaíba cursando pós-graduação: 97 

A servidora técnico-administrativa Conceição, lotada no Setor Gestão de Pessoas, salienta 98 

que antes do ano de 2012 o Plano de Capacitação era feito pela Diretoria Geral. A partir de 99 

2013 ele passou a ser elaborado pelos Institutos e Diretorias. O professor Márcio alega que 100 

a Procuradoria Jurídica da UFV pode questionar essa informação e solicitar providências. A 101 

professora Áurea elucida que o erro foi em decorrência do desconhecimento e da ausência 102 

do Plano de Capacitação. Comunica que o processo, ao retornar para Viçosa, deverá conter 103 

um despacho objetivo mencionando se o Conselho recomenda ou não a regularização da 104 

capacitação da referida servidora. O professor Marlon sugere o retorno do processo ao 105 

professor Carlos, a fim de que fundamente a regularização da pós-graduação. A servidora 106 

Érica propõe que a instituição não omita o caso da servidora Regiane e que o professor 107 

Carlos fundamente melhor o despacho apresentado. 7 – Aprovação da Ata nº. 108 

008/2013/COAD: O professor Frederico, após consultar todos os conselheiros, expõe à 109 

apreciação a ATA nº. 008/COAD/CRP, de 03/07/2013, onde todos manifestaram interesse 110 

em aprová-la por unanimidade. 8 – Discussão de mecanismos e/ou ações que viabilizem a 111 

divulgação das pautas e das reuniões do COAD: A professora Áurea solicita que as 112 

pautas das reuniões, assim como as atas do COAD sejam divulgadas no site do CRP. O 113 

professor Márcio destaca que deverá ser enviado um e-mail a toda comunidade acadêmica 114 

informando que a partir de determinada data haverá a divulgação no site institucional. A 115 

professora Áurea requer, igualmente, a realização de eleição para os membros do Conselho 116 

que estão faltando, quais sejam: representante do Conselho de Ensino Titular; representante 117 

da comunidade titular e suplente; representante de docente efetivo; representante de docente 118 

suplente; representantes dos discentes da pós-graduação efetivo e suplente. Com o escopo 119 

de encontrar um horário comum, que alcance a todos os conselheiros, a professora Áurea 120 

solicita ao secretário Bruno que envie e-mails para saber se existe essa possibilidade, assim 121 

como sugere um revezamento nos dias da reunião. 9 – Informes Gerais: O professor 122 

Frederico informa que serão adquiridos 15 (quinze) projetores que serão afixados nas salas 123 

de aula. O professor Márcio ressalta que serão necessários estabilizadores em cada projetor, 124 

devido às constantes quedas de energia, e os controles remotos precisarão de identificação. 125 

O servidor técnico-administrativo Agnaldo questiona sobre os vigilantes no prédio do 126 

pavilhão de aulas, tendo o professor Frederico informado que a contratação terá como foco 127 

principal a proteção da cantina. O professor Frederico também relata sobre a aquisição de 128 

50 (cinquenta) computadores, que contará com a realização de uma triagem para a 129 

distribuição desses equipamentos. Do mesmo modo salienta sobre a obtenção de 30 (trinta) 130 

mesas para professores; 30 (trinta) armários; 70 (setenta) poltronas para docentes e 131 

servidores técnico-administrativos e 120 (cento e vinte) carteiras, sendo 70 (setenta) para 132 
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atender a demanda da Biblioteca. Concluída a apreciação dos itens de pauta, o presidente do 133 

COAD agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às onze horas e quinze 134 

minutos e, eu, Bruno Barbosa de Oliveira, Secretário ad hoc do Conselho Acadêmico e 135 

Administrativo, fiz lavrar a presente ata, que, lida e achada conforme, será assinada pelo 136 

Presidente e por mim, Secretário. 137 
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ATA Nº 010/2013/COAD de 31/07/2013  

 
Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às nove horas, na sala BBT 1 

106 do Prédio da Biblioteca da Universidade Federal de Viçosa, Campus de Rio Paranaíba, 2 

reuniu-se o Conselho Acadêmico e Administrativo do Campus UFV de Rio Paranaíba, em 3 

sessão ordinária, sob a presidência do Professor Frederico Garcia Pinto, Diretor do Campus 4 

UFV de Rio Paranaíba; Cristiano Pacheco de Deus Mundim, Diretor de Extensão e Cultura; 5 

Áurea Lúcia Silva Andrade e Márcio Santos Soares na qualidade de representantes dos 6 

docentes; Martha Elisa Ferreira de Almeida, representante do Conselho de Ensino; Rejane 7 

Nascentes, Chefe do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas; Leonardo Pinheiro 8 

Deboçã, Chefe do Instituto de Ciências Humanas e Sociais; Marlon Corrêa Pereira, Chefe 9 

do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde; Fabrícia Queiroz Mendes, Chefe do 10 

Instituto de Ciências Agrárias; a servidora técnica administrativa Érica Fidelis Gomes 11 

representando o Conselho Comunitário; os representantes dos Técnicos Administrativos, 12 

Conceição Rocha Alves e Thamires Sousa Martins; Jairo Tronto, Diretor de Pesquisa e Pós-13 

Graduação; o representante dos discentes de Graduação, Davi Rezende Ribeiro Dias; Bruno 14 

Barbosa de Oliveira, Secretário ad hoc do Conselho Acadêmico e Administrativo; Marcelo 15 

Rodrigues dos Reis, Diretor Administrativo e Financeiro e Vinícius Albano Araújo, Diretor 16 

de Ensino, para discutirem a seguinte pauta: 1 – Regularização de servidores para cursar 17 

pós-graduação: (Processos: 012212/2009; 012309/2011; 010519/2013; 012580/2010; 18 

012213/2009; 011725/2010; 008930/2010; 011607/2012; 012361/2012); 2 – Plano de 19 

Capacitação dos Institutos de Ciências Agrárias e Instituto de Ciências Exatas e 20 

Tecnológicas: (Processos: 001703/2012 e 001701/2012); 3 – Progressão funcional: 21 

(Processos: 008247/2012; 010111/2013; 007088/2013); 4 – Solicita antecipação de 22 

colação de grau (Processos: 008961/2013 e 008962/2013); 5 - Estágio Probatório 23 

(Processo: 000373/2011); 6 – Solicita aproveitamento de concurso de professor efetivo 24 

da UFOP para a UFV/CRP para Patrícia Rosvadoski da Silva; 7 – Despachos Ad 25 

referendum (Processos:  012566/2013, 012567/2013 e 015455/2012); 8 – Apreciação de 26 

ofícios (Ofício 027/2013/IBP, Ofícios: 043/2013/IAP e 044/2013/IAP e 045/2013/IAP); 9 27 

– Aprovação da ata 009/2013/COAD; 10 - Informes Gerais. Primeiramente, o Professor 28 

Frederico cumprimenta e agradece a presença de todos e, em seguida, passou-se à 29 

apreciação do primeiro item da pauta: 1 – Regularização de servidores para cursar pós-30 

graduação: (Processos: 012212/2009; 012309/2011; 010519/2013; 012580/2010; 31 

012213/2009; 011725/2010; 008930/2010; 011607/2012; 012361/2012): Após submeter os 32 

processos mencionados à apreciação dos conselheiros, o professor Frederico solicita 33 

aprovação, tendo em vista que todos os documentos anexados nos processos estão corretos 34 

e de acordo com as exigências das instituições de ensino em que os respectivos servidores 35 

cursam pós-graduação. Todos os processos foram aprovados por unanimidade. 2 – Plano 36 

de Capacitação dos Institutos de Ciências Agrárias e Instituto de Ciências Exatas e 37 

Tecnológicas: (Processos: 001703/2012 e 001701/2012): Os professores Marlon e Rejane 38 

ressaltaram a importância de se respeitar a liberação de docentes, na proporção de 25%, o 39 

que evidencia a formalização e regularização do processo, conforme assegura o professor 40 

Cristiano. Rejane salienta, igualmente, que no ano de 2014 haverá a liberação de alguns 41 

professores no Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas, devidamente prevista no Plano 42 
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de Capacitação. Exemplifica que o professor Reynaldo Furtado Faria Filho entrará em 43 

treinamento em breve, mas que será contratado professor substituto em seu lugar. 3 – 44 

Progressão funcional: (Processos: 008247/2012; 010111/2013; 007088/2013): Após 45 

análise e parecer dos conselheiros todos os processos foram aprovados por unanimidade. 4 46 

– Solicita antecipação de colação de grau (Processos: 008961/2013 e 008962/2013): Foi 47 

referendada pelo Conselho Acadêmico e Administrativo, por unanimidade, a colação de 48 

grau antecipada dos alunos de Agronomia: Juno Ferreira Silva Diniz e Vinícius Mendes 49 

Rodrigues de Oliveira. Os alunos mencionados anteriormente foram aprovados em 50 

processos seletivos do programa de mestrado da UNESP de Jaboticabal/SP e UFV – 51 

Campus Viçosa. 5 - Estágio Probatório (Processo: 000373/2011): Aprovou-se por 52 

unanimidade a finalização de estágio probatório da servidora Cleyde Cristina Rodrigues, 53 

ocupante do cargo de Assistente em Administração. 6 – Solicita aproveitamento de 54 

concurso de professor efetivo da UFOP para a UFV/CRP para Patrícia Rosvadoski da 55 

Silva: De início, o professor Leonardo Pinheiro Deboçã, Chefe do Instituto de Ciências 56 

Humanas e Sociais, foi advertido pelo secretário Bruno, que por se tratar de processo onde 57 

sua cônjuge é requerente, suas razões e emissão de parecer deveriam ocorrer antes da 58 

votação. Da mesma forma, foi informado que durante a explanação dos demais membros e 59 

a votação deveria se retirar da sala. O professor Leonardo fez um breve esclarecimento aos 60 

demais conselheiros, destacando partes do processo e os pareceres favoráveis apresentados 61 

pelo Colegiado do Instituto de Ciências Humanas e Sociais e pela Diretoria de Ensino, 62 

ambos anexados ao processo. Comunicou também sobre a aprovação de Patrícia em 63 

concurso público na área de Administração em Hotelaria, pela Universidade Federal de 64 

Ouro Preto, assim como a solicitação dela de ser aproveitada em concurso na área de 65 

Administração Geral para a UFV Campus de Rio Paranaíba. Logo após, retirou-se da sala, 66 

conforme avisado anteriormente. O professor Vinícius enfatiza a legitimidade do processo, 67 

tendo em vista que foi apreciado com parecer propício do Colegiado do respectivo Instituto 68 

e pelo Conselho de Ensino. A professora Áurea ressalta que o processo não pautou pelo 69 

perfil da candidata, conforme assevera o professor Cristiano. Reforça sua opinião 70 

informando que não há parâmetros em Viçosa para tratar de assuntos inerentes a 71 

aproveitamento de concurso na Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), dizendo 72 

que é necessário uma evolução das instâncias administrativas nas demandas futuras. 73 

Acrescenta ainda que a CPPD não possui padrões para mensurar e analisar o perfil do 74 

candidato. Intensifica, no mesmo sentido, que os princípios constitucionais administrativos, 75 

como a publicidade, a impessoalidade e a eficiência não estão sendo cumpridos 76 

adequadamente. Destaca, outrossim, que em muitas instituições, como UNB, UFMG e USP 77 

essa prática inexiste, complementando que o concurso é a forma legítima de se entrar no 78 

serviço público e o aproveitamento promove o surgimento de candidatos com currículos 79 

diferenciados, que nem sempre podem atender aos requisitos solicitados pelas instituições 80 

de ensino superior. O professor Vinícius acentua que o caráter de impessoalidade deve estar 81 

presente para nortear as decisões do Conselho Acadêmico e Administrativo. O professor 82 

Jairo admite que existe a validade do aproveitamento, mas desde que sejam verificados os 83 

pares durante o trâmite do processo administrativo. Para o professor Márcio, o julgamento 84 

do aproveitamento de concurso deve se ater à análise de mérito, como ocorre na UFG, 85 

certificando que nessa instituição 80% dos aproveitamentos são ocasionados pela análise de 86 

mérito e os 20% restantes não passam por esse critério. Na sequência, anuncia que em todas 87 
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as decisões e pareceres é essencial a opinião de um especialista, pertencente aos Conselhos, 88 

Institutos e Chefias da instituição. A servidora técnico-administrativa Érica questiona a 89 

professora Áurea se o perfil da candidata foi analisado, tendo essa professora informado 90 

que a avaliação foi feita pelo professor Gilberto Venâncio (Coordenador do curso de 91 

Administração). A professora Áurea enfoca que as experiências de aproveitamento de 92 

concurso no CRP poderão servir de modelo para aprendizados vindouros. O professor 93 

Vinícius justifica que a Diretoria de Ensino acompanha as aprovações oriundas dos 94 

Colegiados dos Institutos. Assim sendo, o professor Frederico sugere votação para o 95 

processo de aproveitamento de Patrícia, esclarecendo que o voto (SIM) aprova e o voto 96 

(NÃO) desaprova a solicitação. Foram totalizados 14 (catorze) votos, dos quais foram 97 

computados 10 (dez) votos favoráveis, 03 (três) votos desfavoráveis e 01 (um) voto nulo. 98 

Dessa forma, a solicitação de aproveitamento, formalizada em processo administrativo, será 99 

despachada à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, com aprovação unânime do COAD para 100 

que sejam tomadas as devidas providências. 7 – Despachos Ad referendum (Processos: 101 

012566/2013, 012567/2013 e 015455/2012): Foram homologados, por unanimidade, os 102 

processos que tratam da Criação do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação, Criação do 103 

Conselho de Extensão e Cultura, assim como a finalização de concurso público para 104 

contratação de professor efetivo na área de ética, epidemiologia, políticas públicas de saúde 105 

e nutrição social da UFV- Campus de Rio Paranaíba. 8 – Apreciação de ofícios (Ofício 106 

027/2013/IBP, Ofícios: 043/2013/IAP e 044/2013/IAP e 045/2013/IAP): Foram 107 

apresentados três ofícios do Instituto de Ciências Agrárias, contendo solicitações diferentes. 108 

O primeiro ofício trata da mudança de lotação da professora Liliane Evangelista Visôtto. 109 

Nesse ofício há o interesse da respectiva docente em mudar sua lotação do Instituto de 110 

Ciências Agrárias para o Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde. A professora Fabrícia 111 

levará a discussão para a próxima reunião do Colegiado do Instituto de Ciências Agrárias. 112 

O professor Marlon propõe a abertura de processo, que tramite no Instituto de Ciências 113 

Agrárias para formalizar o pedido. Os outros dois ofícios são referentes a solicitações de 114 

cessão de terrenos contínuos às áreas do CRP 1 e CRP 2, para montagem de experimentos. 115 

O professor Frederico comunica que é fundamental a formação da Comissão de Espaço 116 

Físico no CRP para que essas medidas sejam efetivadas, buscando regularização frente às 117 

discussões que surgirem posteriormente. A professora Rejane notifica a todos os membros 118 

que a formação da comissão deverá analisar a data e o tempo para o uso da terra, com 119 

previsão de prazo para a criação de 01 ano prorrogado por mais 01 ano, o que foi aprovado 120 

pelos conselheiros. O professor Marlon aponta que as três propostas serão avaliadas pela 121 

COESF-CRP (Comissão de Espaço Físico do Campus de Rio Paranaíba), assim que essa 122 

comissão for definida. Foi apresentado novamente, perante os Conselheiros, alteração no 123 

despacho feito pelo professor Carlos Eduardo, no que tange à regularização para realização 124 

de treinamento da servidora Regiane Victória de Barros Fernandes, através de processo nº: 125 

012361/2012. A retificação no processo foi aprovada por unanimidade e será encaminhada 126 

à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas para as providências cabíveis. 9 – Aprovação da ata 127 

009/2013/COAD: A ata em questão foi aprovada por unanimidade no respectivo Conselho. 128 

10 - Informes Gerais: O professor Frederico inteira os presentes sobre avisos gerais do 129 

Campus de Rio Paranaíba. Inicialmente, retrata que será aberto novo procedimento 130 

licitatório destinado ao prédio do FINEP, tendo em vista que a compactação nos arredores 131 

do prédio é lenta, mas com rápida previsão de asfaltamento. Evidencia, por outro norte, que 132 
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a ordem de serviço para a construção do prédio de laboratórios e do Restaurante 133 

Universitário foi autorizada no dia 01/07/2013. Certifica aos presentes que a rede de esgoto 134 

será feita em breve, conforme ofício encaminhado e deferido pela Pró-Reitoria de 135 

Planejamento e Orçamento. Foram adquiridas dez câmeras de segurança que serão 136 

instaladas por diversas partes do Campus. Enfatiza, da mesma forma, sobre a realização de 137 

Assembleia Geral com alunos e professores para difundir os acontecimentos recentes para o 138 

avanço da instituição. Fala sobre a construção de um espaço para os motoristas, pois falta 139 

um lugar adequado para descanso e acomodação desses profissionais. Salienta a vinda do 140 

Deputado Federal Reginaldo Lopes no dia 09/08/2013, com a participação e envolvimento 141 

de professores, técnicos e alunos, além de apresentações culturais e momento político. 142 

Outras conquistas foram mencionadas, como: a) placa da UFV atrás das quatro pilastras; b) 143 

melhoria na iluminação do Campus e o seu cercamento; c) cobertura das janelas do PVA; 144 

d) aquisição de dois carros oficiais Space Fox, 01 microônibus, 01 veículo VW Saveiro. Foi 145 

anunciada a cessão de 500 hectares de terreno para a UFV/CRP, próximo ao município de 146 

João Pinheiro/MG pela (CODEVASF) - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 147 

Francisco e do Parnaíba. O professor Frederico informa que a professora Fabrícia Queiroz 148 

Mendes foi indicada para compor que finalizará o estudo para a adequação do Estatuto da 149 

UFV e do Regimento Geral. Certifica que será feito o georreferenciamento de áreas de 150 

preservação ambiental do Campus. Realça a liberação da contratação de três servidores 151 

técnico-administrativos, pertencentes ao cargo de Assistente em Administração, que serão 152 

disponibilizados para atender a Seção de Apoio à Graduação, a Biblioteca e ainda subsidiar 153 

a criação de cursos de pós-graduação stricto sensu nos Institutos. Concluída a apreciação 154 

dos itens de pauta, o presidente do COAD retribuiu a presença de todos e deu por encerrada 155 

a reunião às onze horas e trinta e sete minutos e, eu, Bruno Barbosa de Oliveira, Secretário 156 

ad hoc do Conselho Acadêmico e Administrativo, fiz lavrar a presente ata, que, lida e 157 

achada conforme, será assinada pelo Presidente e por mim, Secretário. 158 
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ATA Nº 011/2013/COAD de 04/09/2013  

 
Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, às nove horas, na sala BBT 1 

106 do Prédio da Biblioteca da Universidade Federal de Viçosa, Campus de Rio Paranaíba, 2 

reuniu-se o Conselho Acadêmico e Administrativo do Campus UFV de Rio Paranaíba, em 3 

sessão ordinária, sob a presidência do Professor Frederico Garcia Pinto, Diretor do Campus 4 

UFV de Rio Paranaíba; Márcio Santos Soares na qualidade de representante dos docentes; 5 

Martha Elisa Ferreira de Almeida, representante do Conselho de Ensino; Rejane Nascentes, 6 

Chefe do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas; Leonardo Pinheiro Deboçã, Chefe do 7 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais; Marlon Corrêa Pereira, Chefe do Instituto de 8 

Ciências Biológicas e da Saúde; Fabrícia Queiroz Mendes, Chefe do Instituto de Ciências 9 

Agrárias; a servidora técnica administrativa Érica Fidelis Gomes representando o Conselho 10 

Comunitário; os representantes dos Técnicos Administrativos, Conceição Rocha Alves e 11 

Agnaldo Henrique Silva Fonseca; Jairo Tronto, Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação; o 12 

representante dos discentes de Graduação, Davi Rezende Ribeiro Dias; Bruno Barbosa de 13 

Oliveira, Secretário ad hoc do Conselho Acadêmico e Administrativo; Marcelo Rodrigues 14 

dos Reis, Diretor Administrativo e Financeiro; Vinícius Albano Araújo, Diretor de Ensino e 15 

Maycon Cristian de Paiva Souza, na qualidade de representante da comunidade, para 16 

discutirem a seguinte pauta: 1 – Autorização para cursar programa de pós-graduação: 17 

(Processo: 007528/2011); 2 – Solicita remoção para o Campus de Viçosa (Processo: 18 

012902/2013); 3 – Solicita transferência de Instituto da professora Liliane Evangelista 19 

Visôtto (Processo: 012916/2013); 4 – Solicita autorização para trabalhar como 20 

professora voluntária (Processo: 013525/2013); 5 – Solicita antecipação de colação de 21 

grau (Processo: 012077/2013); 6 – Progressão funcional (Processos: 012007/2013; 22 

013024/2013 e 009159/2013): 7 – Estágio Probatório (Processos: 020095/2010; 23 

000670/2011; 001927/2011; 001658/2011 e 010922/2010); 8 – Despachos Ad 24 

Referendum (Processos: 013037/2013; 013579/2013; 006052/2013; 010789/2013; 25 

014141/2013; 012941/2013 e 010914/2013); 9 – Aprovação da ata 010/2013/COAD; 10 - 26 

Informes Gerais. Primeiramente, o Professor Frederico cumprimenta e agradece a presença 27 

de todos e, em seguida, passou-se à apreciação do primeiro item da pauta: 1 – Autorização 28 

para cursar programa de pós-graduação: (Processo: 007528/2011): Agnaldo questiona 29 

a solicitação da química Roberta, no que pertine à liberação pleiteada de três dias semanais, 30 

para integralizar disciplina de programa de doutorado na UFMG; destacando que deve ser 31 

analisado o acordo interno feito com a chefia imediata para se proceder à requisição, com o 32 

intuito de não prejudicar o funcionamento do setor de lotação. Nessa mesma linha de 33 

raciocínio os membros Marlon e Fabrícia acordam no sentido de que a liberação e a 34 

autorização devem ser pautadas com critérios específicos e que cada caso deverá ser 35 

analisado individualmente, com a adoção de critérios específicos e plausíveis que não 36 

acarretem prejuízo ao funcionamento do setor. Agnaldo também assevera que não há 37 

critérios legais previstos na legislação institucional acerca da liberação e autorização de 38 

servidores técnico-administrativos para cursarem pós-graduação, acrescentando que a única 39 

formalização existente é o preenchimento do Plano de Capacitação. Nesse plano são 40 

informadas a possível data de entrada e saída do servidor em treinamento, com o aval da 41 

chefia imediata. Jairo propõe que exista um acordo entre o servidor e a chefia, a fim de que 42 
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não sejam ocasionados danos e perdas no ambiente de trabalho. Igualmente, prevê a 43 

inserção de negociação que vise compensação de horas. Marlon admite que a servidora 44 

passa por extremo cansaço físico e mental, devido às exigências do treinamento. Salienta, 45 

da mesma forma, que a servidora sempre desenvolveu bem as funções a ela atribuídas e que 46 

sua solicitação não provocará conseqüências ao bom andamento do setor de laboratórios. O 47 

professor Márcio interpela sobre a liberação de servidor técnico-administrativo, buscando 48 

informações sobre o posicionamento do setor gestão de pessoas. Conceição, lotada na 49 

gestão de pessoas informa que o horário proposto por Roberta não pode ocorrer, pois deve-50 

se respeitar o limite de 06 (seis) horas diárias e não o fracionamento da semana conforme 51 

indicado. Frederico, nesse diapasão, solicita votação secreta para o item da pauta, com a 52 

seguinte indagação: “o COAD aprova a liberação da servidora com a compensação de horas 53 

e sem ocasionar perdas ao funcionamento do setor?”, sendo a proposta da requerente 54 

aprovada por unanimidade. 2 – Solicita remoção para o Campus de Viçosa (Processo: 55 

012902/2013): A professora Fabrícia destaca que o requerimento feito pelo servidor Tiago 56 

pode ocorrer, desde que seja garantido um código de vaga para a efetivação da remoção. 57 

Agnaldo, no mesmo sentido destaca que a remoção deverá ser precedida da liberação de 58 

código de vaga equivalente ao Campus de Rio Paranaíba. Colocado em votação dentre os 59 

membros foi aprovada a proposta por unanimidade, com a ressalva de cessão de código de 60 

vaga para Rio Paranaíba, na medida da realização da remoção. 3 – Solicita transferência 61 

de Instituto da professora Liliane Evangelista Visôtto (Processo: 012916/2013): Após 62 

análise e parecer dos conselheiros a solicitação da requerente foi aprovada por 63 

unanimidade. 4 – Solicita autorização para trabalhar como professora voluntária 64 

(Processo: 013525/2013): A professora Martha explanou aos membros que a solicitante em 65 

questão pretende continuar a atuar como professora voluntária, tendo em vista o 66 

encerramento de contrato como professora temporária. Na mesma oportunidade se disporá a 67 

lecionar duas disciplinas, assim como continuará a orientar trabalhos de conclusão de curso 68 

e a desenvolver projetos de extensão. Proposta aprovada por unanimidade, após votação. 5 69 

– Solicita antecipação de colação de grau (Processo: 012077/2013): Aprovou-se por 70 

unanimidade a antecipação de colação de grau da discente Lucélia Cristina Alves, do curso 71 

de Ciências de Alimentos. Tal solicitação foi justificada pela aprovação da requerente em 72 

programa de mestrado profissional no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, bem como 73 

aprovação em concurso público para o cargo de técnico de laboratório da UFV – Campus 74 

de Rio Paranaíba. 6 – Progressão funcional (Processos: 012007/2013; 013024/2013 e 75 

009159/2013): Após análise dos conselheiros foram aprovadas todas as solicitações de 76 

progressão, por unanimidade. 7 – Estágio Probatório (Processos: 020095/2010; 77 

000670/2011; 001927/2011; 001658/2011 e 010922/2010): Após análise de documentos e 78 

pareceres dos conselheiros, foram aprovados por unanimidade todos os processos referentes 79 

a estágio probatório de servidores. 8 – Despachos Ad Referendum (Processos: 80 

013037/2013; 013579/2013; 006052/2013; 010789/2013; 014141/2013; 012941/2013 e 81 

010914/2013): Foram homologados todos os despachos aprovados ad referendum do 82 

Conselho Acadêmico e Administrativo, por unanimidade dos conselheiros presentes. 9 – 83 

Aprovação da ata 009/2013/COAD: A ata em questão foi aprovada por unanimidade no 84 

respectivo Conselho. Atendendo pedido do professor Leonardo Pinheiro Deboçã foi 85 

incluído como item de pauta nessa reunião o Plano de Capacitação dos docentes do Instituto 86 

de Ciências Humanas e Sociais, devidamente formalizado através de processo 87 
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administrativo. Leonardo destaca que o Instituto de Ciências Humanas e Sociais possui 88 

somente 20% do quadro de docentes com a titulação de doutorado, fato esse que dificulta a 89 

elaboração do plano de capacitação e a liberação dos docentes. Foi encaminhado à Pró-90 

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação o plano de capacitação com 28% de docentes em 91 

treinamento, o que extrapola os 25% estipulados pelas normas internas da Universidade 92 

Federal de Viçosa. Tal iniciativa foi sugerida pela professora Maria das Graças Soares 93 

Floresta, Secretária de Órgãos Colegiados dessa instituição, evidenciando que se não 94 

houver a apreciação positiva desse documento outro poderá ser encaminhado, desde que 95 

seja refeito e proposto pelo Instituto e aborde os percentuais indicados. O professor Marlon 96 

enaltece o plano de capacitação, informando que é instrumento hábil para compor o 97 

procedimento de liberação de docentes em treinamento. O encaminhamento do documento 98 

foi aprovado por unanimidade, após apreciação do Conselho. 10 - Informes Gerais: O 99 

professor Frederico agradece aos professores Márcio Santos Soares e Leonardo Pinheiro 100 

Deboçã pela participação em reunião ocorrida em Viçosa, no dia 23 de agosto de 2013, 101 

juntamente com a Comissão de Espaço Físico do campus sede. A referida reunião teve 102 

também a participação do Sr. Geraldo, servidor do DER/MG, lotado na cidade de 103 

Araxá/MG. O professor Márcio informa que a reunião foi longa, embora produtiva. 104 

Salienta, igualmente, que a passagem da rodovia no interior do campus foi aprovada pela 105 

comissão e que as opiniões advindas das reuniões do Conselho Acadêmico e 106 

Administrativo também foram encaminhadas para o Conselho Universitário. Márcio 107 

ressalta também que normalmente o CONSU acata a decisão do Coesf (Comissão de 108 

Espaço Físico). Leonardo Deboçã comunica que o decreto foi editado em novembro de 109 

2010 e a aquisição do terreno para a construção da Universidade em Rio Paranaíba ocorreu 110 

somente no ano de 2011, sendo um dos motivos desfavoráveis acerca da modificação da 111 

trajetória da rodovia. O professor Frederico apresenta uma possível solução para a questão, 112 

destacando que o terreno poderia ser permutado, alegando que o DER não se manifesta 113 

favoravelmente às condições impostas pela instituição. Nesse sentido o professor Márcio 114 

adverte que não compete à Universidade intervir nas decisões do DER. A servidora Érica 115 

destaca que é necessário documentar todas essas informações, assim como as interferências 116 

e solicitações apresentadas. O professor Leonardo propõe que a Comissão de Espaço Físico 117 

de Viçosa venha a Rio Paranaíba para conhecer melhor nossa realidade, tendo em vista que 118 

muitas decisões são resolvidas por uma comissão que desconhece o espaço físico do 119 

campus. O professor Frederico expõe comentários acerca da realização da colação de grau 120 

no Salão Verde em Rio Paranaíba. Segundo informa, a Excelentíssima Juíza da Comarca de 121 

Rio Paranaíba, Drª Tainá solicita documentação comprovando que o rebaixamento do teto, 122 

para as formalidades do evento, esteja devidamente munida de laudo do corpo de 123 

bombeiros para promover a segurança dos presentes. O professor Vinícius elucida aos 124 

membros que a composição da mesa será reduzida, evitando tumultos durante a cerimônia. 125 

Finalizando os informes, o professor Frederico relata sobre a aquisição de recursos para a 126 

construção dos prédios dos institutos, confirmando que não haverá prejuízo na demarcação 127 

de gabinetes, com replicações definidas anteriormente. Assim sendo, o professor Frederico 128 

frisa que é necessário aproveitar esses recursos até abril de 2014, uma vez que no próximo 129 

ano ocorrerá eleições e os recursos da União ficam impedidos de serem garantidos 130 

efetivamente. Concluída a apreciação dos itens de pauta, o presidente do COAD retribuiu a 131 

presença de todos e deu por encerrada a reunião às onze horas e trinta e sete minutos e, eu, 132 
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Bruno Barbosa de Oliveira, Secretário ad hoc do Conselho Acadêmico e Administrativo, fiz 133 

lavrar a presente ata, que, lida e achada conforme, será assinada pelo Presidente e por mim, 134 

Secretário. 135 
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ATA Nº 012/2013/COAD de 23/10/2013  

 
Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às oito horas, na sala 1 

BBT 106 do Prédio da Biblioteca da Universidade Federal de Viçosa, Campus de Rio 2 

Paranaíba, reuniu-se o Conselho Acadêmico e Administrativo do Campus UFV de Rio 3 

Paranaíba, em sessão ordinária, sob a presidência do Professor Frederico Garcia Pinto, 4 

Diretor do Campus UFV de Rio Paranaíba; Maycon Cristian de Paiva Souza, na qualidade 5 

de representante da comunidade; os representantes dos servidores técnico-administrativos 6 

Agnaldo Henrique Silva Fonseca e Conceição Rocha Alves; Márcio Santos Soares e Áurea 7 

Lúcia Silva Andrade na qualidade de representantes dos docentes; Marina de Carvalho 8 

Eufrásio Pinto como representante discente da pós-graduação; Hernani Martins Júnior e 9 

João Alfredo Costa de Campos Melo Júnior como representantes dos docentes; Jairo Tronto 10 

como Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação; Leonardo Pinheiro Deboçã, Chefe do Instituto 11 

de Ciências Humanas e Sociais; Fabrícia Queiroz Mendes, Chefe do Instituto de Ciências 12 

Agrárias; Marcelo Rodrigues dos Reis, Diretor Administrativo-Financeiro; Bruno Barbosa 13 

de Oliveira, Secretário ad hoc do Conselho Acadêmico e Administrativo e Rejane 14 

Nascentes, Chefe do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas. Justificaram ausência o 15 

representante suplente dos discentes de graduação Lucas Halan Alvarenga Drumond e o 16 

Chefe do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde Marlon Corrêa Pereira. Os 17 

conselheiros mencionados anteriormente se reuniram para discutirem a seguinte pauta: 1 – 18 

Autorização para cursar programa de Pós-Graduação (Processos: 011372/2013 e 19 

012400/2009); 2 – Solicita revalidação de diploma de Graduação de Sistemas de 20 

Informação, da National University, EUA (Processo: 010088/2013); 3 – Progressão 21 

Funcional (Processos: 014035/2013; 014194/2013 e 007167/2012); 4 – Solicita remoção 22 

para o Campus de Rio Paranaíba (Processo: 017323/2012); 5 – Solicita remoção para 23 

o Campus de Florestal (Processo: 014308/2012); 6 – Solicita remoção para o Campus 24 

de Viçosa (Processo: 012902/2013); 7 – Solicita redistribuição da UFV/CRP para a 25 

Universidade Federal de Juiz de Fora (Processo: 018510/2013); 8 – Planejamento da 26 

participação dos servidores técnico-administrativos em ações de educação formal 27 

(Processo: 004426/2009); 9 - Contrato de elaboração de Projeto de Tratamento de 28 

Esgoto e Plano de gestão de resíduos sólidos urbanos da cidade de Rio Paranaíba 29 

(Processo: 018396/2013); 10 - Despachos Ad Referendum (Processos: 017988/2013, 30 

017318/2013, 010932/2013, 013231/2012, 015775/2013, 011041/2013, 005502/2013 e 31 

014658/2013); 11 – Aprovação da ata 011/2013/COAD; 12 – Informes Gerais. 32 

Inicialmente, o Professor Frederico cumprimenta e agradece a presença de todos e, em 33 

seguida, passou-se à apreciação do primeiro item da pauta: 1 – Autorização para cursar 34 

programa de Pós-Graduação (Processos: 011372/2013 e 012400/2009): Os processos se 35 

referem à apresentação de documentos, pertencentes à liberação para treinamento para 36 

doutorado dos professores Maria Cláudia Sousa Alvarenga e João Fernando Mari, ambos 37 

lotados no Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas. Após explanação do professor 38 

Frederico o Conselho aprovou os referidos processos por unanimidade. 2 – Solicita 39 

revalidação de diploma de Graduação de Sistemas de Informação, da National 40 

University, EUA (Processo: 010088/2013): O professor Frederico informa que o processo 41 

foi encaminhado pela Pró-Reitoria de Ensino, indicando três professores do curso de 42 
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Sistemas de Informação do Campus de Rio Paranaíba para avaliarem a validade do diploma 43 

do requerente. Os professores Rodrigo Smarzaro da Silva, Adriana Zanella Martinhago e 44 

Maycon Leone Maciel Peixoto foram designados para avaliarem a solicitação, devido à 45 

incompatibilidade de carga horária, considerada menor que a de um curso de graduação. O 46 

Conselho Acadêmico e Administrativo aprovou por unanimidade a decisão da comissão. 3 47 

– Progressão Funcional (Processo: 014035/2013; 014194/2013 e 007167/2012): Após 48 

análise dos documentos os conselheiros decidiram aprovar por unanimidade os processos 49 

relativos à progressão funcional de docentes. 4 – Solicita remoção para o Campus de Rio 50 

Paranaíba (Processo: 017323/2012): O professor Frederico ressalta que o processo trata 51 

da remoção definitiva do servidor Marco Lúcio Gesualdo Pesce. Evidencia que ao término 52 

de três meses é necessário encaminhar um relatório destacando as habilidades inerentes à 53 

atuação do servidor, assim como sua adaptação no setor de lotação. Comenta, igualmente, 54 

que o servidor em pauta será cedido para o setor de materiais, a fim de efetuar lançamentos 55 

de compras nos sistemas administrativos da instituição. Na ocasião, a proposta de remoção 56 

definitiva foi aprovada por unanimidade. 5 – Solicita remoção para o Campus de 57 

Florestal (Processo: 014308/2012): O professor Frederico destaca que Afrânio é excelente 58 

profissional e um dos motivos da remoção se deve ao fato de que ele está na iminência de 59 

terminar o curso de Ciência da Computação em Florestal, onde estava com matrícula 60 

trancada. O professor Marcelo Reis aponta que o servidor é bastante competente e está 61 

desenvolvendo um software de suporte para o sistema de compras e também para o setor de 62 

transportes em Rio Paranaíba. O Conselho Acadêmico e Administrativo decidiu por 63 

requerer à Central de Processamento de Dados (CPD) um parecer sobre a cessão do 64 

servidor Afrânio deixando claro que sua ausência não acarretará danos ao setor. Desta 65 

forma, o Conselho entendeu que é fundamental anexar ao processo a posição da chefia do 66 

setor sobre a remoção do servidor para que possa realizar votação sobre esta pauta. 6 – 67 

Solicita remoção para o Campus de Viçosa (Processo: 012902/2013): O professor 68 

Frederico apresenta aos conselheiros a situação do servidor Thiago, destacando que existe 69 

um código de vaga disponível e também candidatos na lista de espera. Informa também que 70 

a filha do requerente é doente e precisa de cuidados médicos específicos, oferecidos 71 

somente em Belo Horizonte. Neste caso, a remoção refere-se também a um profissional 72 

lotado na CPD. A professora Áurea destaca que a exceção havida não deve virar regra, pois 73 

não se deve abrir mão da funcionalidade existente na instituição. A professora Rejane expõe 74 

que as contratações estão atrasando bastante e que, independente do tempo de entrada de 75 

exercício do servidor, o COAD deverá se resguardar. Dessa forma, o Conselho considerou 76 

necessário o retorno do processo ao CPD para que o parecer considere a situação dos dois 77 

servidores que solicitam remoção. Oportunamente, o Prof. João ressaltou a importância de 78 

tratamento igualitário para os dois funcionários. O professor Frederico acrescenta que o 79 

processo será remetido para a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas com aprovação ad 80 

referendum do Conselho Acadêmico e Administrativo, no que tange à remoção pleiteada 81 

pelos servidores Afrânio e Thiago desde que o setor assuma a responsabilidade da remoção 82 

dos mesmos sem prejuízo para o atendimento das demandas do Campus.  7 – Solicita 83 

redistribuição da UFV/CRP para a Universidade Federal de Juiz de Fora (Processo: 84 

018510/2013): O professor Frederico explica a todos que o servidor Frederico Freire, 85 

psicólogo do Campus de Rio Paranaíba abriu processo requerendo redistribuição para a 86 

UFJF. Na sequência, apresenta ofício do reitor dessa instituição de ensino disponibilizando 87 
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código de vaga, salientando ainda que o concurso ainda está vigente até dezembro de 2014. 88 

Os representantes dos docentes Hernani e João Alfredo fizeram observações quanto à 89 

nomeação da segunda colocada, que é esposa do servidor. Segundo esses professores a 90 

segunda colocada deveria desistir da vaga. A professora Rejane complementa que é inviável 91 

segurar vaga de servidor insatisfeito no local de trabalho. A professora Áurea comenta que 92 

deve ser considerada a rotatividade havida nas instituições. Agnaldo solicita mais 93 

contratações para servidores lotados no setor Biopsicossocial, para evitar defasagem nos 94 

atendimentos desses profissionais à comunidade acadêmica. Após as considerações 95 

indicadas foi realizada votação e o Conselho aprovou a redistribuição, desde que 96 

condicionada à entrada em exercício de candidato classificado em concurso público 97 

vigente. Em relação à votação foram 8 (oito) votos a favor, 1 (um) contrário e 1 (um) voto 98 

nulo. Um dos conselheiros chegou à reunião após a realização da votação desta pauta. 8 – 99 

Planejamento da participação dos servidores técnico-administrativos em ações de 100 

educação formal (Processo: 004426/2009): Foi exposto em pauta pelo professor Frederico 101 

o Planejamento Formal dos servidores técnico-administrativos do campus para o período de 102 

2014-2017, sendo aprovado por unanimidade pelo Conselho Acadêmico e Administrativo. 103 

9 - Contrato de elaboração de Projeto de Tratamento de Esgoto e Plano de gestão de 104 

resíduos sólidos urbanos da cidade de Rio Paranaíba (Processo: 018396/2013): O 105 

professor Frederico cede palavra à professora Rejane para explicar sobre o processo aberto 106 

no Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas. Rejane informa que o projeto possui 107 

tramitação lenta e foi iniciado na gestão do ex-prefeito de Rio Paranaíba, João 108 

Gutembergue de Castro. Assevera ainda que sua execução promoverá o tratamento de 109 

esgoto do município, assim como a gestão dos resíduos sólidos urbanos, visando contribuir 110 

para a melhoria das condições de saúde da população, com a implantação de projetos de 111 

aterro sanitário, coleta seletiva de lixo, assim como a destinação e disposição final correta 112 

dos resíduos sólidos. Apreciado pelo Conselho foi aprovado por unanimidade. 10 - 113 

Despachos Ad Referendum (Processos: 017988/2013, 017318/2013, 010932/2013, 114 

013231/2012, 015775/2013, 011041/2013, 005502/2013 e 014658/2013): O professor 115 

Frederico divulga a todos os presentes que os processos foram aprovados ad referendum e 116 

são referentes à abertura de concurso público para professores substitutos. Outrossim, relata 117 

que os processos também se tratam de encaminhamento de documentos para finalização de 118 

concurso público para docentes, direcionados à Pró-Reitoria de Ensino ou à Comissão 119 

Permanente de Pessoal Docente. Submetido à avaliação dos conselheiros o item foi 120 

aprovado por unanimidade. 11 – Aprovação da ata 011/2013/COAD: A ata 121 

011/2013/COAD foi apresentada ao conselho e aprovada por unanimidade. 12 – Informes 122 

Gerais: Primeiramente, o professor Frederico comunica aos presentes que será agendada 123 

uma reunião em breve com os Chefes de Instituto, com o intuito de fazer uma prestação de 124 

contas dos gastos da instituição em sua gestão. Enfatiza também sobre parte da 125 

infraestrutura do pavilhão de aulas que não foi concluída, como a instalação de internet e 126 

tomadas. Justifica que a internet era obrigação contratual da empresa João de Barro, que 127 

está falida. Enfoca que essa operação poderá ser feita com auxílio da Central de 128 

Processamento de Dados do Campus. O professor Jairo sugere dividir a sala PVA 109 em 129 

duas salas para aumentar o número de salas disponíveis. Foi informado também pelo 130 

professor Frederico que segundo informações da Reitoria, no ano de 2014, será 131 

disponibilizado um prédio para um instituto, com 500 m² e 100 gabinetes para professores. 132 
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Outro destaque será a construção de um campo de futebol society, que ficará próximo ao 133 

ginásio de esportes e a academia do campus. A professora Áurea propõe que essa 134 

construção seja em um local mais distante, a fim de proporcionar a construção de área de 135 

lazer mais completa, inclusive com piscina. A professora Fabrícia recomenda a criação de 136 

uma comissão interna para dar suporte à Comissão de Espaço Físico de Viçosa. Maycon, 137 

representante da comunidade, aconselha que seja solicitada à CEMIG a aproximação dos 138 

transformadores de energia dos locais da rede elétrica dos prédios da UFV. Em relação ao 139 

cruzamento da rodovia MG230, o professor Frederico esclarece que o impasse ainda não foi 140 

definido pela Comissão de Espaço Físico de Viçosa. O professor Leonardo Deboçã fala 141 

sobre a construção de um auditório maior, tendo vista as crescentes demandas do campus 142 

relacionadas à formatura e eventos. A professora Áurea solicita que seja averiguada a 143 

reposição de giz nas salas no período noturno, assim como a situação da energia que 144 

constantemente falta nesse mesmo turno. O professor Frederico adverte que o telefone do 145 

setor de transportes e almoxarifado será modificado e terá um custo de R$1.400,00 (Hum 146 

mil e quatrocentos reais). O Prof. Frederico informou que o convênio entre a Universidade 147 

e o senhor José Okuyama vencerá e que a direção foi procurada pelo mesmo, que se 148 

mostrou interessado em renovar o convênio. O senhor José Okuyama solicitou, 149 

oportunamente, a diminuição no valor anual do convênio de R$50.000,00 (cinquenta mil 150 

reais) para R$80.000,00 (oitenta mil reais). O professor Hernani expressa que deveriam ser 151 

chamadas outras empresas regionais como a Coopacer de São Gotardo, Minas Gerais para 152 

participarem do pleito de parceira no convênio com a Universidade. O professor Leonardo 153 

reforça que a renovação do convênio deve ser atrelada ao desenvolvimento de projetos de 154 

pesquisa e extensão. Por outro norte, o professor Frederico expõe sobre a situação dos lotes 155 

11 e 18, próximos ao CRP 1, que não pertencem à UFV e poderão ser integrados à 156 

instituição através de desapropriação da União. Em relação à contratação de professores 157 

substitutos foi dito pelo professor Frederico que no semestre passado foi realizado um 158 

levantamento pela Pró-Reitoria de Ensino, acerca das contratações, e que mesmo assim 159 

existe um atraso na entrada em exercício desses docentes. Concluída a apreciação dos itens 160 

de pauta, o presidente do COAD retribuiu a presença de todos e deu por encerrada a reunião 161 

às onze horas e, eu, Bruno Barbosa de Oliveira, Secretário ad hoc do Conselho Acadêmico 162 

e Administrativo, fiz lavrar a presente ata, que, lida e achada conforme, será assinada pelo 163 

Presidente e por mim, Secretário. 164 


