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ATA Nº 001/2015/COAD de 05/03/2015  

 
Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, na sala 1 

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

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

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

Diretor Geral; o Diretor Administrativo e Financeiro, o servidor técnico-administrativo 5 

Marco Antonio Moreira de Oliveira; os representantes efetivos dos servidores técnico-6 

administrativos Claudiane Silva Carvalho e Tiago Mendes de Oliveira; o professor Ézio 7 

Marques da Silva, na qualidade de Diretor de Ensino; o professor Jairo Tronto, Diretor de 8 

Pesquisa e Pós-Graduação; Leonardo Pinheiro Deboçã, Chefe do Instituto de Ciências 9 

Humanas e Sociais; Fabrícia Queiroz Mendes, na qualidade de Chefe do Instituto de 10 

Ciências Agrárias; Marlon Corrêa Pereira, Chefe do Instituto de Ciências Biológicas e da 11 

Saúde; Rejane Nascentes, como Chefe do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas; 12 

Frederico Carlos Martins de Menezes Filho, como representante do Conselho de Ensino; a 13 

representante dos docentes Liziane Santos Soares; o representante efetivo dos discentes de 14 

graduação Thales Albino dos Santos; a representante efetiva dos discentes da pós-15 

graduação Amanda Ferreira Bontempo e Bruno Barbosa de Oliveira, secretário ad hoc do 16 

Conselho Acadêmico e Administrativo. Os conselheiros mencionados anteriormente se 17 

reuniram para discutirem a seguinte pauta: 1 - Despachos Ad Referendum (Processos: 18 

019983/2014; 011607/2012; 019959/2014; 018921/2014; 019207/2014; 007906/2014; 19 

007015/2014; 019425/2013; 020625/2014; 020923/2014; 013418/2013; 019647/2014; 20 

021295/2014; 018009/2013; 017061/2014; 021549/2014; 021339/2014; 021448/2014; 21 

021426/2014; 021449/2014; 000195/2015; 018921/2014; 019207/2014; 015055/2013; 22 

010519/2013; 000682/2015; 018265/2014; 000712/2015; 001368/2015; 001367/2015; 23 

013418/2011; 018681/2012; 019275/2014; 016070/2013; 018288/2014; 001708/2015; 24 

002257/2015; e 019917/2014); 2 – Ofícios Ad Referendum (009/2015/DIR/CRP; 25 

015/2015/DIR/CRP); 3 – Solicita progressão funcional (Processos: 001589/2015; 26 

021488/2014; 021599/2014; 000679/2015 e 000743/2015); 4 - Solicita regularização da 27 

situação de docente nomeado pela UFV cursando pós-graduação (Processo: 28 

011725/2010); 5 – Solicita autorização para treinamento (Processo: 022596/2013); 6 – 29 

Solicita autorização para cursar programa de pós-graduação em nível de mestrado 30 

(Processo: 000756/2015); 7 – Solicita licença para capacitação nos termos da 31 

Resolução 11/2006/CONSU (Processo: 000704/2015); 8 – Solicita Regime Especial de 32 

Servidor Estudante (Processo: 002247/2015); 9 – Solicita redução de jornada de 33 

trabalho (Processo: 001588/2015); 10 – Solicita Estágio Probatório (Processos: 34 

010400/2012 e 005508/2012); 11 – Solicita antecipação de colação de grau ( Processos: 35 

000435/2015; 020827/2014; 001370/2015 e 001425/2015); 12 – Apreciação dos 36 

processos 23494.000134/2014-25 e 23494.000126/2014-89 do Instituto Federal de 37 

Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro; 13 – Apreciação de Carta de 38 

Interesse – Redistribuição Danila Soares Caixeta; 14 – Apreciação do Ofício 39 

s/nº/2015/Institutos de Ciências/CRP; 15 – Aprovação da ata 007/2014/COAD; 16 - 40 

Informes Gerais. De início, o Professor Frederico agradece a presença de todos e 41 

cumprimenta os novos membros do Conselho que se apresentam pela primeira vez em 42 
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sessão ordinária. Destaca a presença do Administrador Marco Antonio Moreira de Oliveira, 43 

na qualidade de Diretor Administrativo e Financeiro; da representante titular dos docentes 44 

Liziane Santos Soares e dos representantes titulares dos servidores técnico-administrativos 45 

Claudiane Silva Carvalho e Tiago Mendes de Oliveira. Antes, porém, foi sugerida a 46 

inclusão de processos nessa sessão. Após consulta aos conselheiros os processos 47 

001703/2015 (Plano de Capacitação dos Docentes do IEP); 002677/2015 (solicita 48 

autorização para cursar disciplina de graduação com compensação de carga horária); 49 

002774/2015 (convênio entre a UFV e Copasa); 000682/2015 (progressão funcional da 50 

docente Rejane Nascentes) e 002708/2015 (progressão funcional do docente Gerson 51 

Fernandes Silva) foram acrescidos na pauta. 1 - Despachos Ad Referendum (Processos: 52 

019983/2014; 011607/2012; 019959/2014; 018921/2014; 019207/2014; 007906/2014; 53 

007015/2014; 019425/2013; 020625/2014; 020923/2014; 013418/2013; 019647/2014; 54 

021295/2014; 018009/2013; 017061/2014; 021549/2014; 021339/2014; 021448/2014; 55 

021426/2014; 021449/2014; 000195/2015; 018921/2014; 019207/2014; 015055/2013; 56 

010519/2013; 000682/2015; 018265/2014; 000712/2015; 001368/2015; 001367/2015; 57 

013418/2011; 018681/2012; 019275/2014; 016070/2013; 018288/2014; 001708/2015; 58 

002257/2015; e 019917/2014): Os processos em questão foram referendados pelo Conselho 59 

Acadêmico e Administrativo, tendo em vista suas aprovações através do instituto do Ad 60 

Referendum, devido sua urgência e importância para a instituição. 2 – Ofícios Ad 61 

Referendum (009/2015/DIR/CRP; 015/2015/DIR/CRP): Os ofícios apresentados na 62 

reunião foram submetidos à apreciação dos conselheiros e aprovados por unanimidade. 3 – 63 

3 – Solicita progressão funcional (Processos: 001589/2015; 021488/2014; 021599/2014; 64 

000679/2015 e 000743/2015): Os processos foram aprovados por unanimidade, após 65 

submissão aos conselheiros. Foram também acrescentados os processos incluídos no início 66 

da pauta, de números: 000682/2015 e 002708/2015. 4 - Solicita regularização da situação 67 

de docente nomeado pela UFV cursando pós-graduação (Processo: 011725/2010): o 68 

processo em questão foi aprovado por unanimidade, no que se refere à apresentação de 69 

documentos finais pelo professor Hernani Martins Júnior referentes ao doutoramento pela 70 

Universidade Federal de Lavras. 5 – Solicita autorização para treinamento (Processo: 71 

022596/2013): O processo em questão refere-se à entrega de documentos comprobatórios 72 

do servidor Tiago Mendes de Oliveira, pertencentes ao Mestrado em Desenvolvimento 73 

Regional realizado pela Universidade do Estado de Minas Gerais, Campus Divinópolis. 6 – 74 

Solicita autorização para cursar programa de pós-graduação em nível de mestrado 75 

(Processo: 000756/2015): Foi aprovado por unanimidade a solicitação da servidora Cleyde 76 

Cristina Rodrigues, aprovada no programa de mestrado em Ciências Contábeis da 77 

Universidade Federal de Uberlândia. Na ocasião, foi igualmente aprovada a solicitação de 78 

licença integral por 18 meses pela requerente, com fundamento na Resolução 11/2006 do 79 

Conselho Universitário da Universidade Federal de Viçosa. 7 – Solicita licença para 80 

capacitação nos termos da Resolução 11/2006/CONSU (Processo: 000704/2015): O 81 

Conselho Acadêmico igualmente deferiu, por unanimidade, a solicitação de licença integral 82 

da servidora Roberta Gomes Prado, por seis meses, a partir do segundo semestre de 2015. O 83 

pedido foi fundamentado na necessidade de conclusão do doutorado em físico-químico, 84 

realizado pela requerente na Universidade Federal de Minas Gerais. 8 – Solicita Regime 85 

Especial de Servidor Estudante (Processo: 002247/2015): Aprovado por unanimidade a 86 

solicitação da servidora Sinara Guimarães, assim como a compensação de horários  87 
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proposta. Na mesma diapasão foi acrescido e apreciado pelos conselheiros o processo do 88 

servidor Vitor Aguiar da Silva,  aprovado nesse conselho. 9 – Solicita redução de jornada 89 

de trabalho (Processo: 001588/2015): A redução de jornada de trabalho, solicitada pela 90 

requerente Yasmine Simões de Oliveira, foi aprovada pelo Colendo Conselho dessa 91 

instituição. Na oportunidade, informa que é ocupante do cargo de Técnica em Edificações e 92 

propôs redução da jornada de 40 horas para 20 horas semanais, tendo em conta que é aluna 93 

do curso de Engenharia Civil, curso integral dessa instituição. 10 – Solicita Estágio 94 

Probatório (Processos: 010400/2012 e 005508/2012): Foram aprovados pelos 95 

conselheiros a finalização de estágio probatório dos servidores Rodrigo Ribeiro Rocha e 96 

Kely Resende Silva, ocupantes dos cargos de Técnico de Laboratório/Química e Técnica 97 

em Assuntos Educacionais. 11 – Solicita antecipação de colação de grau (Processos: 98 

000435/2015; 020827/2014; 001370/2015 e 001425/2015): Foram aprovados por 99 

unanimidade os processos de antecipação de colação de grau dos discentes: Anderson 100 

Mateus de Oliveira, do curso de Engenharia Civil; Thiago Corrêa Borges, de 101 

Administração; Bruno Inocêncio Henrique e Vinícius Vieira Sousa, ambos do curso de 102 

Engenharia Civil. 12 – Apreciação dos processos 23494.000134/2014-25 e 103 

23494.000126/2014-89 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 104 

Triângulo Mineiro: Os processos em destaque, referem-se à solicitação de redistribuição 105 

das servidoras Nara Ludimila Correa Camilo e Izabel Cristina Soares Araújo, ocupantes do 106 

cargo de Assistente em Administração. Ambas tiveram o pedido de redistribuição negado 107 

da UFV – Campus Rio Paranaíba para o Instituto Federal do Triângulo Mineiro – Campus 108 

Patos de Minas. Na ocasião, o órgão de destino, manifestou-se contrário ao pedido, tendo 109 

em vista a inexistência nessa instituição de código de vaga equivalente ao cargo pleiteado. 110 

A conselheira Claudiane, representante efetiva dos servidores técnico-administrativos, 111 

sugere que os próximos concursos para esse cargo prevejam a possibilidade de existência de 112 

cadastro reserva, haja vista o grande número de servidores do Campus que manifestam 113 

interesse em se redistribuir. 13 – Apreciação de Carta de Interesse – Redistribuição 114 

Danila Soares Caixeta:  O processo administrativo em questão foi retirado da pauta e 115 

encaminhado ao Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, vez que necessita de 116 

informações específicas desse Instituto, a fim de que possa ser apreciado corretamente. O 117 

Presidente do Conselho solicitou que a tramitação se iniciasse nesse órgão antes de ser 118 

submetido ao COAD. 14 – Apreciação do Ofício s/nº/2015/Institutos de Ciências/CRP: 119 

Os Chefes dos Institutos, através desse documento, requerem a revisão do percentual 120 

estipulado pela resolução, que admite afastamento/treinamento de 20% dos servidores 121 

técnico-administrativos. Esse percentual não se aplica à realidade do CRP, pois em muitos 122 

setores falta servidores para que seja feito um rodízio ou até mesmo que permita essa 123 

liberação. Diante disso, o professor Frederico informa que a Resolução 11/2006/CONSU 124 

será modificada em breve e solicita a criação de Comissão Especial que faça as sugestões 125 

possíveis de alteração e implantação de propostas específicas, que contemplem a realidade 126 

do Campus Rio Paranaíba. A comissão foi formada e composta com os seguintes membros: 127 

Rejane Nascentes, Fabrícia Queiroz Mendes, Claudiane Silva Carvalho, Tiago Mendes de 128 

Oliveira e Bruno Barbosa de Oliveira, conforme Ato 007/2015/CRP. Claudiane salienta aos 129 

presentes que foi encaminhado à Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação documento 130 

solicitando a abertura de processo com a criação de turmas especiais de mestrado nas áreas 131 

de Educação, História, Língua Portuguesa e/ou Economia Doméstica. O professor Jairo 132 
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destaca que a Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação não medirá esforços para verificar nas 133 

coordenações desses programas em Viçosa a instalação de turma especial no CRP. 134 

Claudiane evidencia que a instalação de um programa dessa natureza é a maior demanda 135 

dos servidores técnico-administrativos. Convênio entre a UFV e a COPASA: após 136 

submissão aos Conselheiros o processo foi aprovado por unanimidade. Plano de 137 

Capacitação dos Docentes do IEP: A professora Liziane, coordenadora do curso de 138 

Sistemas de Informação, esclarece aos demais membros que o Colegiado do Curso não  139 

aprovou a liberação parcial de docente desse colegiado. Em contrapartida, o Colegiado do 140 

Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas fez a aprovação, contrariando decisão da 141 

coordenação do curso. Nesse sentido, expressa e fundamenta sobre a decisão do Colegiado 142 

do Curso. Inicialmente apresenta que o curso de Sistemas de Informação possui quatro 143 

docentes que estão afastados integralmente para cumprir exigências de programas de 144 

doutoramento. Por outro norte, justifica que os afastamentos parciais não estão atendendo 145 

as demandas do curso, pois existe uma rotatividade muito grande de docentes. Evidencia 146 

que o afastamento parcial em tela não constava no Plano de Capacitação do Instituto de 147 

Ciências Exatas e Tecnológicas, mas que foi admitido por esse colegiado. Manifesta ainda 148 

que o parecer do curso foi ignorado, devido ao fato de ter sido encaminhado ao Colegiado 149 

do Instituto e não ao Colegiado do Curso. Solicita que os detalhes dessa liberação sejam 150 

registrados em ata desse Conselho, pois prioriza um curso de qualidade, destacando ainda 151 

que por ano são cem alunos ingressantes e que o fluxo de trabalho é bastante alto. Assim 152 

sendo, o Presidente do Conselho Acadêmico e Administrativo propõe a votação pela 153 

aprovação ou não do Plano de Capacitação, dadas as explicações da professora Liziane. 154 

Foram totalizados treze votos, conforme se segue: cinco votos desfavoráveis ao Plano de 155 

Capacitação apresentado, sete votos favoráveis e um voto nulo. 15 – Aprovação da ata 156 

007/2014/COAD: Exposta à análise pelos conselheiros foi aprovada por unanimidade. 16 – 157 

Informes Gerais: Não foram mencionados pelo Presidente do Conselho Acadêmico e 158 

Administrativo. Concluída a apreciação dos itens de pauta, o presidente do COAD 159 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às desesseis horas e, eu, Bruno 160 

Barbosa de Oliveira, secretário ad hoc do Conselho Acadêmico e Administrativo, fiz lavrar 161 

a presente ata, que, lida e achada conforme, será assinada pelo Presidente e por mim, 162 

Secretário. 163 
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ATA Nº 002/2015/COAD de 20/03/2015  

 
Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às oito horas e trinta minutos, 1 

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

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

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

Diretor Geral; o Diretor Administrativo Financeiro, o servidor técnico-administrativo 5 

Marco Antonio Moreira de Oliveira; o representante suplente dos servidores técnico-6 

administrativos Leonardo da Silva Felice; o professor Ézio Marques da Silva, na qualidade 7 

de Diretor de Ensino; o professor Jairo Tronto, Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação; a 8 

Diretoria de Extensão e Cultura, representada pela servidora Graziela Maria Domingos 9 

Silva, nomeada pelo ato 009/2015/CRP, de 18/03/2015; Fabrícia Queiroz Mendes, na 10 

qualidade de Chefe do Instituto de Ciências Agrárias; Marlon Corrêa Pereira, Chefe do 11 

Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde; Rejane Nascentes, como Chefe do Instituto de 12 

Ciências Exatas e Tecnológicas; Lucas Martins Guimarães, como representante suplente do 13 

Conselho de Ensino; os representantes efetivos dos docentes João Alfredo Costa de 14 

Campos Melo Júnior e Liziane Santos Soares; o representante efetivo dos discentes de 15 

graduação Thales Albino dos Santos; a representante efetiva dos discentes da pós-16 

graduação Amanda Ferreira Bontempo; o representante da comunidade titular Maycon 17 

Cristian de Paiva Souza; a representante do Conselho Comunitário Érica Fidelis Gomes; 18 

Flávia Marina de Freitas Grupioni, coordenadora das atividades relacionadas a Assuntos 19 

Comunitários e Bruno Barbosa de Oliveira, secretário ad hoc do Conselho Acadêmico e 20 

Administrativo. A conselheira Claudiane Silva Carvalho, representante titular dos 21 

servidores técnico-administrativos justificou ausência nessa sessão ordinária, devido a 22 

ocorrência de consulta médica. Os conselheiros mencionados anteriormente se reuniram 23 

para discutirem a seguinte pauta: 1 - Despachos Ad Referendum (Processos: 24 

001702/2012; 018875/2014; 000625/2015; 001762/2015; 002676/2015 e 002513/2015); 2 25 

– Solicita progressão funcional (Processo: 000624/2015); 3 - Solicita regularização da 26 

situação de docente nomeado pela UFV cursando pós-graduação (Processos: 27 

010995/2013 e 001937/2015); 4 – Solicita licença para realizar doutorado (Processos: 28 

016061/2013, 012051/2009 e 009926/2014); 5 – Solicita estágio probatório (Processos: 29 

010107/2012 e 009221/2012); 6 – Solicita antecipação de colação de grau (Processo: 30 

002943/2015); 7 – Solicita lotação provisória na UFLA (Processo: 002690/2015); 8 – 31 

Aprovação da Ata 001/2015/COAD; 9 – Informes Gerais. De início, o Professor 32 

Frederico agradece e cumprimenta a todos os presentes. Sugere, contudo, a inclusão de 33 

processos nessa sessão. Após consulta aos conselheiros os processos 003745/2015 (horário 34 

especial de servidor estudante); 003942/2012 (finalização de estágio probatório da 35 

servidora Ana Paula de Souza); 016236/2015 (licença para realizar doutorado da professora 36 

Áurea Lúcia Silva Andrade); 003342/2015 (promoção horizontal da professora Áurea Lúcia 37 

Silva Andrade); 002682/2015 (promoção horizontal do professor Edson Rodrigo de 38 

Almeida); 001834/2015 (promoção horizontal da professora Maria Auxiliadora da Silva; 39 

003080/2015 (promoção horizontal do professor Vagner Alves Arantes) e 002562/2015 40 

(promoção horizontal do professor Ricardo Freitas Martins da Costa), assim como o 41 

despacho ad referendum, referente ao processo 000712/2015 (abertura de concurso público 42 
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para contratação de professor substituto para o curso de Engenharia de Produção) foram 43 

acrescidos na pauta. 1 - Despachos Ad Referendum (Processos: 001702/2012; 44 

018875/2014; 000625/2015; 001762/2015; 002676/2015 e 002513/2015): Os processos em 45 

questão foram referendados pelo Conselho Acadêmico e Administrativo, tendo em vista 46 

suas aprovações através do instituto do ad referendum, devido sua urgência e importância 47 

para a instituição. De igual forma foi aprovado o despacho pertencente ao processo 48 

000712/2015, acrescentado como item de pauta. 2 – Solicita progressão funcional 49 

(Processo: 000624/2015): O processo em tela foi aprovado por unanimidade pelo Conselho 50 

Acadêmico e Administrativo e trata da progressão horizontal da professora Fabrícia 51 

Queiroz Mendes. Salienta-se que foram também aprovados os processos 003342/2015, 52 

002682/2015, 001834/2015, 003080/2015 e 002562/2015,  respectivamente dos docentes: 53 

Áurea Lúcia Silva Andrade, Edson Rodrigo de Almeida, Maria Auxiliadora da Silva, 54 

Vagner Alves Arantes e Ricardo Freitas Martins da Costa, todos referentes à progressão 55 

funcional. 3 - Solicita regularização da situação de docente nomeado pela UFV 56 

cursando pós-graduação (Processos: 010995/2013 e 001937/2015): Os processos em 57 

questão, das requerentes Luciana Resende Cardoso Júlio e Marília Gonçalves Marques 58 

foram aprovados por unanimidade, após apreciação pelos conselheiros.  4 – Solicita licença 59 

para realizar doutorado (Processos: 016061/2013, 012051/2009 e 009926/2014): A 60 

aprovação se deu por bloco, no que diz respeito à solicitação prevista nos processos dos 61 

docentes: Rachel Carlos Duque Reis, Rodrigo Smarzaro da Silva e Moema Lopes Ramos, 62 

nessa ordem. Ainda foi incluído o processo 016236/2015 da professora Áurea Lúcia Silva 63 

Andrade, também aprovado por unanimidade. 5 – Solicita estágio probatório (Processos: 64 

010107/2012 e 009221/2012): Os processos discorrem sobre a finalização de estágio 65 

probatório dos servidores: Diego Queiroz Melo e Miguel Angelo Martino Filho. Na 66 

oportunidade foi também inserido o processo 003942/2012 da servidora Ana Paula de 67 

Souza. Todos foram aprovados por unanimidade pelo Conselho Acadêmico e 68 

Administrativo. 6 – Solicita antecipação de colação de grau (Processo: 002943/2015): 69 

Foi referendada pelo Conselho Acadêmico e Administrativo a solicitação de antecipação de 70 

colação de grau da servidora técnico-administrativa Lais Barbosa Vieira. 7 – Solicita 71 

lotação provisória na UFLA (Processo: 002690/2015): A presente peça administrativa foi 72 

instruída pelo servidor técnico-administrativo Rogério Condé de Oliveira, ocupante do 73 

cargo de Administrador dessa instituição. O requerimento principal do processo baseia-se 74 

no pedido de lotação provisória para a Universidade Federal de Lavras, com fulcro no 75 

artigo 84 da lei 8.112/90. Tal solicitação fundamenta-se no acompanhamento de sua 76 

cônjuge, Aurinelza Batista Teixeira Condé, pesquisadora da EPAMIG, transferida 77 

recentemente da Unidade Regional de Patos de Minas para o município de Lavras/MG. 78 

Exposta a demanda aos conselheiros, inicialmente o Diretor Administrativo Financeiro, 79 

Marco Antonio, posicionou-se favorável à demanda do servidor, destacando que a lotação 80 

provisória não acarretará prejuízos ao Setor de Transportes, órgão de lotação do requerente 81 

e vinculado à Diretoria Administrativa Financeira. Por outro turno, a professora Fabrícia 82 

Queiroz Mendes, salienta aos presentes a sua preocupação na cessão do servidor e na 83 

ausência de contrapartida do código de vaga, caso durante o período da cessão o servidor 84 

conseguir a redistribuição. A servidora Graziela, representante da Diretoria de Extensão e 85 

Cultura, expõe posicionamento favorável, com apresentação de notas técnicas da Secretaria 86 

de Recursos Humanos (SRH) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O 87 
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professor Frederico Garcia Pinto informa aos presentes que o servidor não pretende 88 

prejudicar a instituição com a solicitação, ressaltando que o interesse do requerente é de 89 

caráter familiar, caracterizado por acompanhamento do cônjuge e dos dois filhos menores 90 

havidos pelo matrimônio. A professora Rejane Nascentes complementa as informações 91 

explanadas, evidenciando que a Universidade Federal de Lavras está em constante expansão 92 

e que a cessão/lotação provisória admitiria a contratação de mais servidores por essa 93 

instituição, que está em ritmo acelerado de crescimento. O professor Ézio admite ser 94 

preferível liberar provisoriamente o servidor a perdê-lo definitivamente por remoção. Em 95 

sequência foi proposto pelo Presidente do Conselho Acadêmico e Administrativo votação 96 

para definição do requerimento. Dessa forma comunica aos conselheiros que a votação será 97 

pela lotação provisória de um ano do servidor para a Universidade Federal de Lavras, 98 

conforme apontamento do representante docente João Alfredo Costa de Campos Melo 99 

Júnior. Após votação foram computados 16 (dezesseis) votos válidos, dos quais 13 (treze) 100 

foram favoráveis ao pleito e 03 (três) desfavoráveis. 8 – Aprovação da Ata 101 

001/2015/COAD: Submetido à apreciação pelos conselheiros a ata 001/2015/COAD foi 102 

aprovada por unanimidade. 09 – Informes Gerais: Não foram declinados informes gerais 103 

na reunião pelo Presidente da sessão. Processo 003745/2015: O processo foi aprovado por 104 

unanimidade pelos conselheiros, tendo em conta a solicitação de servidor estudante feita 105 

pelo servidor técnico-administrativo Bruno Garcia Lima. Concluída a apreciação dos itens 106 

de pauta, o presidente do COAD agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 107 

reunião às nove horas e, eu, Bruno Barbosa de Oliveira, secretário ad hoc do Conselho 108 

Acadêmico e Administrativo, fiz lavrar a presente ata, que, lida e achada conforme, será 109 

assinada pelo Presidente e por mim, Secretário. 110 
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ATA Nº 003/2015/COAD de 27/03/2015  

 
Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às oito horas e trinta 1 

minutos, na sala BBT 106 do Prédio da Biblioteca da Universidade Federal de Viçosa, 2 

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

UFV Rio Paranaíba, em sessão ordinária, sob a presidência do professor Frederico Garcia 4 

Pinto, Diretor Geral; o Diretor Administrativo Financeiro, Marco Antonio Moreira de 5 

Oliveira; o representante suplente dos servidores técnico-administrativos Leonardo da Silva 6 

Felice; a representante titular dos servidores técnico-administrativos, Claudiane Silva 7 

Carvalho; o professor Ézio Marques da Silva, na qualidade de Diretor de Ensino; o 8 

professor Jairo Tronto, Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação; a servidora técnico-9 

administrativa Graziela Maria Domingos Silva, representando a Diretoria de Extensão e 10 

Cultura, sendo nomeada pelo ato 012/2015/CRP, de 26/03/2015; Fabrícia Queiroz Mendes, 11 

na qualidade de Chefe do Instituto de Ciências Agrárias; Luciane Cristina de Oliveira 12 

Lisboa, representando a Chefia do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, nomeada 13 

através do ato administrativo 013/2015/CRP, de 27/03/2015; Paulo Sérgio Monteiro, como 14 

representante titular do Conselho de Ensino; a representante suplente dos docentes Martha 15 

Elisa Ferreira de Almeida; o representante efetivo dos discentes de graduação Thales 16 

Albino dos Santos; o representante titular da comunidade Maycon Cristian de Paiva Souza; 17 

a representante do Conselho Comunitário Érica Fidelis Gomes; Flávia Marina de Freitas 18 

Grupioni, coordenadora das atividades relacionadas a Assuntos Comunitários e Bruno 19 

Barbosa de Oliveira, secretário ad hoc do Conselho Acadêmico e Administrativo. Os 20 

conselheiros mencionados anteriormente se reuniram para discutirem a seguinte pauta: 1 – 21 

Solicita licença para realizar doutorado (Processos: 016232/2013 e 012034/2012); 2 – 22 

Solicita regularização da situação de docente nomeado pela UFV cursando pós-23 

graduação (Processo: 007370/2013); 3 - Solicita autorização para cursar programa de 24 

pós-graduação em nível de mestrado (Processo: 003107/2015); 4 – Aprovação da Ata 25 

002/2015/COAD; 5 – Informes Gerais. Inicialmente, o Professor Frederico agradece e 26 

cumprimenta a todos os presentes. Solicita, contudo, a inclusão de processos nessa sessão. 27 

Após consulta aos conselheiros os processos 010519/2013 (regularização de treinamento do 28 

professor Allan Robledo Fialho e Moraes); 015055/2013 (regularização de treinamento da 29 

professora Isadora Rebouças Nolasco de Oliveira); 014523/2014 (regularização de 30 

treinamento da professora Isabela Costa Guimarães); 004265/2015 (solicita controle de 31 

assiduidade mediante utilização de folha de ponto) e os despachos ad referenda 32 

001367/2015 (concurso para professor substituto na área de Ciências Contábeis e 33 

001368/2015 (concurso para contratação de professor substituto na área de Economia) 34 

foram acrescentados na pauta. A conselheira Claudiane, representante efetiva dos servidores 35 

técnico-administrativos nesse Conselho, solicitou a formação de comissão designada pelo 36 

Diretor Geral, com o intuito de discutir a viabilidade de implementação da jornada de 30 37 

horas semanais para os servidores técnico-administrativos. Na ocasião, sugere a abertura de 38 

processo administrativo, embasado no Decreto 1590/1995, que regulamenta a jornada de 39 

trabalho para essa situação e no parecer nº 01/2015 do Conselho Universitário da 40 

Universidade Federal de Minas Gerais. Esse parecer destaca a trajetória da instituição frente 41 

a implantação da joranada de 30 horas. Propõe, igualmente, o encaminhamento do processo 42 
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para a Universidade Federal de Viçosa – Campus Viçosa, com as devidas instruções, para 43 

análise e parecer da Reitoria. 1 – Solicita licença para realizar doutorado (Processos: 44 

016232/2013 e 012034/2012): Os processos em questão foram aprovados por unanimidade 45 

pelo Conselho Acadêmico e Administrativo. Tratam do afastamento dos docentes Gilberto 46 

Venâncio Luiz e Ney Paulo Moreira, respectivamente para cursar doutoramento, sendo o 47 

primeiro na Universidade Federal de Viçosa e o segundo pela Universidade Federal de 48 

Lavras. 2 – Solicita regularização da situação de docente nomeado pela UFV cursando 49 

pós-graduação (Processo: 007370/2013): O processo em tela foi aprovado por 50 

unanimidade pelo Conselho Acadêmico e Administrativo e trata da apresentação de 51 

documentos semestrais referentes ao treinamento realizado pelo professor Fábio André 52 

Teixeira, na Universidade Federal de Uberlândia. 3 - Solicita autorização para cursar 53 

programa de pós-graduação em nível de mestrado (Processo: 003107/2015): O 54 

processo em questão trata de solicitação de licença integral para cursar programa de pós-55 

graduação em Arquitetura, pela Universidade Federal de Minas Gerais, requerido pela 56 

servidora Gunaeli Matias de Mendonça da Silva. O professor Frederico destaca que a 57 

Diretoria Geral está se desdobrando para conceder a liberação integral aos servidores 58 

técnico-administrativos. Destaca que a Coordenação do Setor de Obras dessa instituição 59 

também aprova o requerimento. Enfoca, da mesma forma, que a servidora estava disposta a 60 

pedir licença sem remuneração, caso o pedido não seja aceito, dada sua importância. A 61 

professora Fabrícia comenta que o Plano de Capacitação dos servidores técnico-62 

administrativos precisa ser mais criterioso e revisto com mais frequência, pois muitas datas 63 

de liberação de servidores são coincidentes, o que pode prejudicar o requerimento de 64 

alguém que esteja com intenção de sair para capacitação ou que tenha sido aprovado em 65 

algum programa de pós-graduação. A conselheira Claudiane propõe que a liberação da 66 

servidora Guanaeli seja por dois semestres, o que não acarretaria prejuízos à instituição, 67 

tampouco à servidora, pois a mesma conseguiria integralizar os créditos das disciplinas em 68 

que estaria matriculada, o que corresponderia aos semestres do ano letivo de 2015. No 69 

mesmo norte, ressalta que os projetos arquitetônicos desenvolvidos e projetados pela 70 

requerente podem ser acompanhados pelo arquiteto Ernani de Souza Mendes, lotado no 71 

Campus Viçosa, o qual já atuou nessa instituição em demandas correlatas. Assim sendo, a 72 

requerente em janeiro de 2016 solicitaria prorrogação da licença ou retornaria às suas 73 

atividades normais. Disponibilizado à apreciação dos conselheiros por votação, foram 74 

computados 14 (catorze) votos favoráveis à solicitação da servidora, que determina que a 75 

liberação integral será oferecida para os dois semestres letivos de 2015. Caso a servidora 76 

intente novo requerimento, esse se dará a partir de janeiro de 2016 e será reapreciado por 77 

esse Conselho. 4 – Aprovação da Ata 002/2015/COAD: A aprovação da ata não foi 78 

realizada e será proposta na próxima sessão. 5 – Informes Gerais: O professor Frederico 79 

evidencia viagem feita a Brasília com o fim de se reunir com o Ministro interino da 80 

Educação, professor Luiz Cláudio Costa, com a participação da Diretora de 81 

Desenvolvimento da Rede de Instituições Federais de Ensino Superior Adriana Rigon 82 

Weska e do Deputado Federal Reginaldo Lopes. Na reunião foram solicitadas informações 83 

acerca do andamento das licitações dos prédios dos Laboratórios de Ensino e do Ginásio 84 

Poliesportivo. Existe a previsão de realização, segundo esses dirigentes, do processo 85 

licitatório a partir de julho de 2015. O Ministério da Educação se comprometeu a liberar, de 86 

forma gradativa, os recursos aportados ao andamento das referidas obras. Informa, na 87 
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oportunidade, que nesse ano será lançado um pacote de contratação de servidores técnico-88 

administrativos e de docentes que poderá beneficiar o Campus Rio Paranaíba. Relata, por 89 

outro turno, que não haverá o Programa de Expansão II, proposto pelo MEC, e que o curso 90 

de graduação de Medicina está sendo priorizado para atender a demanda da região 91 

Nordeste, na atual conjuntura. A conselheira Claudiane informa que está aberto edital na 92 

Secretaria de Órgãos Colegiados da Universidade Federal de Viçosa para composição nos 93 

Conselhos Superiores. Salienta que para composição no Conselho Universtário (CONSU) 94 

existe vaga para chapa que contemple servidores técnico-administrativos de nível E e no 95 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) serão compostas chapas para 96 

representantes dos servidores técnico-administrativos dos níveis C e D. Atenta à 97 

comunidade acadêmica, através desse Conselho, que sejam formadas chapas para essas 98 

representações, com o objetivo de proporcionar uma maior interação entre os campi dessa 99 

instituição. Relata, também, sobre o grande número de cães soltos dentro da Universidade e 100 

propõe uma solução em comum junto à Prefeitura Municipal. O representante da 101 

comunidade, vereador Maycon Cristian de Paiva Souza, informa que inexiste legislação 102 

específica que trata dessa questão, que é de Saúde Pública, mas admite que é de 103 

fundamental importância uma interação entre a comunidade e a universidade para sanar 104 

esse problema. A servidora Graziela, designada para compor esse conselho em substituição 105 

ao professor Cristiano Pacheco de Deus Mundim, informa que existem dois projetos de 106 

extensão desenvolvidos nesse Campus para atender às especificidades inerentes a essa 107 

discusão. O professor Frederico retoma os esclarecimentos gerais e informa que a 108 

Universidade não possui mais interesse em manter a circulação de ônibus para os 109 

estudantes, nos moldes em que se apresenta. O representante discente Thales comenta que o 110 

oferecimento do transporte está inadequado, pois muitos alunos estão perdendo aula, devido 111 

aos atrasos constantes, superlotação e falta de segurança. A representante do Conselho 112 

Comunitário Érica, assistente social dessa instituição, comunica que o serviço de bolsas da 113 

Universidade não oferece nenhuma bolsa vinculada a tranporte para discente. Concluída a 114 

apreciação dos itens de pauta, o presidente do COAD agradeceu a presença de todos e deu 115 

por encerrada a reunião às nove horas e 30 minutos e, eu, Bruno Barbosa de Oliveira, 116 

secretário ad hoc do Conselho Acadêmico e Administrativo, fiz lavrar a presente ata, que, 117 

lida e achada conforme, será assinada pelo Presidente e por mim, Secretário. 118 
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ATA Nº 004/2015/COAD de 22/05/2015  

 
Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às oito horas e trinta 1 

minutos, na sala BBT 106 do Prédio da Biblioteca da Universidade Federal de Viçosa, 2 

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

UFV Rio Paranaíba, em sessão ordinária, sob a presidência do professor Frederico Garcia 4 

Pinto, Diretor Geral; o Diretor Administrativo Financeiro, Marco Antonio Moreira de 5 

Oliveira; o representante suplente dos servidores técnico-administrativos Leonardo da Silva 6 

Felice; a representante titular dos servidores técnico-administrativos, Claudiane Silva 7 

Carvalho; o professor Ézio Marques da Silva, na qualidade de Diretor de Ensino; o 8 

professor Jairo Tronto, Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação; a servidora técnico-9 

administrativa Graziela Maria Domingos Silva, representando a Diretoria de Extensão e 10 

Cultura, sendo nomeada pelo ato 020/2015/CRP, de 21/05/2015; Fabrícia Queiroz Mendes, 11 

na qualidade de Chefe do Instituto de Ciências Agrárias; Marlon Corrêa Pereira, 12 

representando a Chefia do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde; Rejane Nascentes, 13 

na qualidade de Chefe do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas; Leonardo Pinheiro 14 

Deboçã, como Chefe do Instituto de Ciências Humanas e Sociais; Paulo Sérgio Monteiro, 15 

como representante titular do Conselho de Ensino; o representante efetivo dos discentes de 16 

graduação Thales Albino dos Santos; os representantes titulares dos docentes João Alfredo 17 

Costa de Campos Melo Júnior e Liziane Santos Soares; a representante titular dos discentes 18 

de pós-graduação Amanda Ferreira Bontempo e Bruno Barbosa de Oliveira, secretário ad 19 

hoc do Conselho Acadêmico e Administrativo. Os conselheiros mencionados anteriormente 20 

se reuniram para discutirem a seguinte pauta: 1 – Apreciação de Despachos ad referenda 21 

(Processos: 005275/2015; 003078/2015; 017877/2014; 005153/2015; 005152/2015; 22 

000287/2014; 005025/2015; 001708/2015; 001704/2012; 005483/2015; 002257/2015; 23 

007528/2011; 005975/2015; 006716/2014; 005152/2015; 005153/2015; 006191/2015 e 24 

006287/2015); 2 – Apreciação de Ofícios ad referenda (Ofícios: 024/2015/DIR/CRP e 25 

029/2015/DIR/CRP); 3 – Solicita regularização da situação de docente nomeado pela 26 

UFV cursando pós-graduação (Processos: 011372/2013 e 021048/2013); 4 - Solicita 27 

autorização para realizar treinamento sem prejuízo das atividades junto à UFV 28 

(Processo: 012941/2013); 5 – Solicita licença para realizar doutorado (Processo: 29 

013418/2011); 6 – Solicita licença para realizar pós-doutorado (Processo: 30 

005014/2015); 7 – Plano de Capacitação dos Docentes do IAP (Processo: 001701/2012); 31 

8 – Solicita Estágio Probatório (Processos: 011719/2012 e 006589/2012); 9 – Solicita 32 

Promoção Funcional (Processos: 002951/2015; 005381/2015; 005010/2015; 33 

004753/2015; 005298/2015; 004973/2015 e 006366/2015); 10 – Solicita antecipação de 34 

colação de grau (Processo: 005701/2015); 11 – Requer Lotação Provisória na 35 

UFV/CRP (Processo: 005422/2015); 12 – Aprovação das atas 002/2015/COAD e 36 

003/2015/COAD; 13 – Informes Gerais.  O professor Frederico, de início, agradece e 37 

cumprimenta a todos os presentes. Solicita, antecipadamente, a inclusão de processos nessa 38 

sessão. Após consulta aos conselheiros os processos: 006614/2015 (redução de carga 39 

horária da servidora Izabel Cristina Soares Araújo, de 40 horas para 30 horas semanais); 40 

004265/2015 (controle de assiduidade mediante utilização de folha de ponto); 006716/2014 41 

(regularização da situação de treinamento do professor Donizete Aparecido Batista); 42 
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002852/2011 (solicita licença para realizar doutorado do professor Thiago Rodrigues 43 

Silame) e o processo 005945/2015 (regularização da situação de treinamento da professora 44 

Rosália Rodrigues Alves) foram inseridos na pauta.  1 – Apreciação de Despachos ad 45 

referenda (Processos: 005275/2015; 003078/2015; 017877/2014; 005153/2015; 46 

005152/2015; 000287/2014; 005025/2015; 001708/2015; 001704/2012; 005483/2015; 47 

002257/2015; 007528/2011; 005975/2015; 006716/2014; 005152/2015; 005153/2015; 48 

006191/2015 e 006287/2015):  Os despachos apresentados e submetidos à apreciação 49 

foram homologados por unanimidade pelos conselheiros. 2 – Apreciação de Ofícios ad 50 

referenda (Ofícios: 024/2015/DIR/CRP e 029/2015/DIR/CRP): Os ofícios foram 51 

aprovados por unanimidade pelo Conselho. O primeiro trata da formalização do 52 

treinamento do professor Walter Luiz dos Santos Júnior, para cursar programa de 53 

doutoramento em Economia pela Universidade Federal de Uberlândia, conforme esboçado 54 

no ofício 024/2015/DIR/CRP. Na oportunidade, o ofício 029/2015/DIR/CRP também foi 55 

aprovado no que toca à solicitação do professor Willian Rodrigues Macedo, lotado no 56 

Instituto de Ciências Agrárias, para participar de Congresso Internacional, na qualidade de 57 

apresentador de trabalho, em Florença (Itália), em novembro de 2015. 3 – Solicita 58 

regularização da situação de docente nomeado pela UFV cursando pós-graduação 59 

(Processos: 011372/2013 e 021048/2013): Os processos foram aprovados por 60 

unanimidade. Salientamos, outrossim, que foram acrescentados os processos 006716/2014 61 

e 005945/2015, pertencentes aos professores Donizete Aparecido Batista e Rosália 62 

Rodrigues Alves, inseridos no início dessa sessão. 4 - Solicita autorização para realizar 63 

treinamento sem prejuízo das atividades junto à UFV (Processo: 012941/2013): O 64 

processo em pauta foi aprovado por unanimidade e trata da aprovação de relatórios 65 

semestrais apresentados pela servidora Claudiane Silva Carvalho, referente ao Programa de 66 

Mestrado em Gestão e Avaliação da Educação Pública, que cursa na Universidade Federal 67 

de Juiz de Fora. 5 – Solicita licença para realizar doutorado (Processo: 013418/2011): 68 

Os processos foram aprovados por unanimidade. Na ocasião, foi também acrescentado o 69 

processo 002852/2011, inserido no início da pauta, pertencente à solicitação de prorrogação 70 

da licença para cursar programa de pós-doutorado do professor Thiago Rodrigues Silame. 6 71 

– Solicita licença para realizar pós-doutorado (Processo: 005014/2015): O processo em 72 

tela, trata da solicitação do professor Everaldo Antônio Lopes, lotado no Instituto de 73 

Ciências Agrárias, em cursar programa de pós-doutorado na Escócia. Na ocasião, o 74 

processo foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. A professora Rejane, 75 

Chefe do IEP, destaca que não há previsão legal que garanta a contratação de professor 76 

substituto para atender a essa demanda. Foi informada a possibilidade de contratação de 77 

Monitor Nível II para suprir a licença requerida nesses moldes. 7 – Plano de Capacitação 78 

dos Docentes do IAP (Processo: 001701/2012): O plano de capacitação dos docentes do 79 

IAP, após submissão aos conselheiros, foi aprovado por unanimidade por esse conselho. 8 – 80 

Solicita Estágio Probatório (Processos: 011719/2012 e 006589/2012): Os processos em 81 

questão foram aprovados por unanimidade pelo Conselho. Tratam respectivamente da 82 

finalização de estágio probatório do servidor técnico-administrativo Bruno Henrique Rocha 83 

e do docente Miguel Júnior Cezana. 9 – Solicita Promoção Funcional (Processos: 84 

002951/2015; 005381/2015; 005010/2015; 004753/2015; 005298/2015; 004973/2015 e 85 

006366/2015): Os processos foram aprovados em bloco, no que se refere à promoção 86 

funcional dos docentes, quais sejam, respectivamente: Sabrina da Silva Pinheiro de 87 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA                                                                             COL253.12-3 

Almeida, Márcio Santos Soares, Marcos Paulo de Oliveira Loureiro, Sidney Xavier dos 88 

Santos, Martin Jesus Aparicio Alcalde, Éder Matsuo e Gilmar Gonçalves Ferreira. 10 – 89 

Solicita antecipação de colação de grau (Processo: 005701/2015): O processo foi 90 

aprovado por unanimidade. Trata de antecipação de colação de grau do discente Hermeto 91 

Ferreira Hostalácio Neto, do curso de Agronomia dessa instituição, aprovado em processo 92 

seletivo da empresa Cargil em Uberlândia, Minas Gerais. 11 – Requer Lotação Provisória 93 

na UFV/CRP (Processo: 005422/2015): Processo aprovado por unanimidade, com 94 

aprovação prévia do Instituto de Ciências Agrárias. O requerente é zootecnista, lotado na 95 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e se submete à lotação provisória nessa 96 

instituição. 12 – Aprovação das atas 002/2015/COAD e 003/2015/COAD: As atas foram 97 

aprovadas por unanimidade pelo Conselho Acadêmico e Administrativo. Processos 98 

inclusos no início dessa sessão: A redução da carga horária de 40 horas para 30 horas 99 

semanais, solicitada pela servidora técnico-administrativa Izabel Cristina Soares Araújo foi 100 

apreciada pelos conselheiros, com parecer favorável à solicitação. Em relação ao processo 101 

004265/2015 (controle de assiduidade mediante utilização de folha de ponto) foi 102 

determinado pelos conselheiros a troca da primeira página, com a inclusão de servidores 103 

ainda não contemplados e a retirada de outros que não tinham interesse no pedido. Na 104 

sequência o processo seria encaminhado à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, constando 105 

que o Conselho Acadêmico e Administrativo o direciona para que seja apreciado por essa 106 

Pró-Reitoria, juntamente com a Procuradoria Jurídica da Universidade Federal de Viçosa. 107 

13 – Informes Gerais: O professor Frederico destaca que no próximo dia 26 de maio de 108 

2015 ocorrerá a posse da professora Nilda em Brasília, em cerimônia no Ministério da 109 

Educação. Destaca, outrossim, que haverá também uma cerimônia de recondução da reitora 110 

ao cargo e de posse do vice-reitor em Viçosa. No tocante à greve o professor Frederico 111 

enfoca que entre os docentes o movimento está bastante tímido, mas que no próximo dia 112 

25/05/2015 a Aspuv (Seção Sindical dos Docentes da UFV) se reunirá com o intuito de 113 

buscar um posicionamento da classe acerca da deflagração ou não do movimento. O 114 

professor Paulo Sérgio, representante titular do Conselho de Ensino solicita um treinamento 115 

dos servidores técnico-administrativos para operarem adequadamente o Radoc (Relatório de 116 

Atividades Docentes), dada a importância desse sistema para a progressão funcional dos 117 

docentes. A conselheira Claudiane requer que seja adquirido um novo aparelho de ponto 118 

eletrônico para registro das atividades laborais dos servidores técnicos, haja vista que em 119 

virtude do estrago desse equipamento os servidores precisam se deslocar até o prédio do 120 

PVA para registrar suas entradas e saídas durante a jornada de trabalho. Para tanto, o 121 

Diretor Administrativo Financeiro Marco Antonio informa que para essa aquisição é 122 

necessária liberação de orçamento para essa finalidade. Concluída a apreciação dos itens de 123 

pauta, o presidente do COAD agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião 124 

às nove horas e vinte minutos e, eu, Bruno Barbosa de Oliveira, secretário ad hoc do 125 

Conselho Acadêmico e Administrativo, fiz lavrar a presente ata, que, lida e achada 126 

conforme, será assinada pelo Presidente e por mim, Secretário. 127 
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ATA Nº 005/2015/COAD de 03/07/2015  

 
Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às oito horas e trinta minutos, na 1 

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

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

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

Diretor Geral; a servidora técnico-administrativa Laís Silva Dias, representando a Diretoria 5 

Administrativa Financeira, nomeada pelo ato 024/2015/CRP; o representante suplente dos 6 

servidores técnico-administrativos Leonardo da Silva Felice; a representante titular dos 7 

servidores técnico-administrativos, Claudiane Silva Carvalho; Fabrícia Queiroz Mendes, na 8 

qualidade de Chefe do Instituto de Ciências Agrárias; Meire de Oliveira Barbosa, 9 

representando a Chefia do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, nomeada pelo ato 10 

025/2015/CRP; Rejane Nascentes, na qualidade de Chefe do Instituto de Ciências Exatas e 11 

Tecnológicas; Leonardo Pinheiro Deboçã, como Chefe do Instituto de Ciências Humanas e 12 

Sociais; Paulo Sérgio Monteiro, como representante titular do Conselho de Ensino; o 13 

representante efetivo dos discentes de graduação Thales Albino dos Santos; os 14 

representantes titulares dos docentes João Alfredo Costa de Campos Melo Júnior e Liziane 15 

Santos Soares; o representante titular da comunidade Maycon Cristian de Paiva Souza e 16 

Bruno Barbosa de Oliveira, secretário ad hoc do Conselho Acadêmico e Administrativo. Os 17 

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

Apreciação de despachos ad referenda (Processos: 001703/2012; 014398/2013; 19 

007370/2013; 014846/2013; 006731/2015; 007213/2015; 007235/2015; 007382/2015; 20 

002007/2015; 002257/2015; 000146/2012; 005483/2015); 2 – Solicita Estágio Probatório 21 

(Processos: 014724/2012 e 006589/2012); 3 – Progressão funcional de docentes 22 

(Processos: 007644/2015; 006391/2015 e 007797/2015); 4 – Solicita redistribuição da 23 

UNIVASF para a UFV (Processo: 005722/2015); 5 – Apreciação do Edital de 24 

Convocação 001/2015 (Eleição dos Chefes de Instituto de Ciências); 6 – Solicita 25 

remoção para o Campus Viçosa (Processo: 007446/2015); 7 – Aprovação da Ata 26 

004/2015/COAD; 8 – Informes Gerais. Inicialmente o professor Frederico, agradece a 27 

presença de todos os membros. Solicita, contudo, a inclusão de processos nessa sessão. 28 

Após consulta aos conselheiros os processos: 006638/2015 (progressão de Adjunto 1 para 29 

Adjunto 2 do professor Leonardo Pinheiro Deboçã e o processo 008657/2015 (remoção da 30 

UFV Campus Rio Paranaíba para a UFV Campus Viçosa, solicitada pela técncia desportiva 31 

Flávia Grupioni) foram inseridos na pauta.  1 – Apreciação de despachos ad referenda 32 

(Processos: 001703/2012; 014398/2013; 007370/2013; 014846/2013; 006731/2015; 33 

007213/2015; 007235/2015; 007382/2015; 002007/2015; 002257/2015; 000146/2012; 34 

005483/2015):  Os despachos apresentados foram submetidos à apreciação dos conselheiros 35 

e foram homologados por unanimidade. 2 – Solicita Estágio Probatório (Processos: 36 

014724/2012 e 006589/2012): Os processos se referem à finalização de estágio probatório 37 

dos docentes Maria Elisa de Sena Fernandes e Miguel Júnior Cezana, ambos aprovados por 38 

unanimidade pelo Conselho. 3 – Progressão funcional de docentes (Processos: 39 

007644/2015; 006391/2015 e 007797/2015): Os processos tratam da solicitação de 40 

progressão funcional de docentes lotados no Campus UFV Rio Paranaíba. Na oportunidade, 41 

todos os processos foram aprovados por unanimidade. Salientamos, outrossim, que foi 42 
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acrescentado o processo 006638/2015, do professor Leonardo Pinheiro Deboção, inserido 43 

no início dessa sessão, também aprovado. 4 – Solicita redistribuição da UNIVASF para a 44 

UFV (Processo: 005722/2015): O processo foi aberto na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 45 

e encaminhado ao Instituto de Ciências Agrárias. O Instituto deliberou desfavorável ao 46 

pedido, tendo em conta a inexistência de vaga para a área solicitada. Dessa forma, o 47 

Conselho Acadêmico agiu pautado na apreciação desse órgão, não concedendo a 48 

redistribuição devido à falta de vaga. 5 – Apreciação do Edital de Convocação 001/2015 49 

(Eleição dos Chefes de Instituto de Ciências): O professor Frederico destaca que para a 50 

nomeação ou recondução dos cargos de Chefes de Insitutos de Ciências foi aberto um 51 

processo eleitoral, a fim de que os Colegiados desses Institutos definissem candidatos para 52 

serem escolhidos dentro desse órgão. Após, haveria a indicação de lista tríplice para ser 53 

remetida a Viçosa, com o intuito de nomear os candidatos escolhidos. Evidencia que o 54 

processo foi feito visando aperfeiçoar a tramitação processual e agilizar o pleito, 55 

caracterizando-o como modelo ágil e democrático. 6 – Solicita remoção para o Campus 56 

Viçosa (Processo: 007446/2015): O processo em questão trata da solicitação da professora 57 

Raiane Ribeiro Machado, lotada no Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas, de ser 58 

removida para a Universidade Federal de Viçosa – Campus Viçosa, no Departamento de 59 

Administração, em virtude de aposentadoria de docente desse departamento. Submetido à 60 

apreciação dos conselheiros, foi aprovada por unanimidade a remoção (11 votos), desde que 61 

haja a liberação imediata do código de vaga para realização de concurso no Instituto de 62 

Ciências Exatas e Tecnológicas da UFV/CRP. Processo 008657/2015 (Remoção Flávia 63 

Grupioni): Os conselheiros, em decisão unânime (11 votos), aprovaram a solicitação da 64 

servidora Flávia de se remover para Viçosa, condicionada à cessão de vaga equivalente ao 65 

cargo da requerente, ou cargo com habilitação em Educação Física para desempenho das 66 

mesmas atribuições desenvolvidas pela servidora no Campus UFV Rio Paranaíba. 7 – 67 

Aprovação da Ata 004/2015/COAD: A ata foi aprovada por unanimidade pelo Conselho 68 

Acadêmico e Administrativo. 8 – Informes Gerais: A servidora Claudiane informa aos 69 

presentes, em atenção ao pedido do professor Frederico José Vieira Passos, Pró-Reitor de 70 

Ensino, que a tramitação de processos para contratação de docentes será on-line, com o fim 71 

de agilizar a movimentação dessas peças. A Pró-Reitoria de Ensino pediu para que fosse 72 

sondada a possibilidade de instalação desse procedimento, bem como sua aceitação entre as 73 

Diretorias e Institutos. A referida conselheira solicita, da mesma forma, que sejam 74 

realizadas eleições para representante suplente de servidor técnico-administrativo e de 75 

representante discente suplente da pós-graduação para o COAD, visto que os suplentes em 76 

pauta foram aprovados em processos seletivos de pós-graduação scricto sensu e não podem 77 

ocupar a função, por estarem afastados integralmente da instituição. A professora Fabrícia 78 

sugere a implantação de um calendário fixo de reuniões por semestre do Conselho 79 

Acadêmico e Administrativo, a fim de se estabelecer uma melhor organização dos horários 80 

entre os integrantes, evitar inclusões de processos desnecessários e agilizar os 81 

procedimentos do Conselho. Concluída a apreciação dos itens de pauta, o presidente do 82 

COAD agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às nove horas e trinta 83 

minutos e, eu, Bruno Barbosa de Oliveira, secretário ad hoc do Conselho Acadêmico e 84 

Administrativo, fiz lavrar a presente ata, que, lida e achada conforme, será assinada pelo 85 

Presidente e por mim, Secretário. 86 
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ATA Nº 006/2015/COAD de 28/08/2015  

 
Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às oito horas e trinta 1 

minutos, na sala BBT 106 do Prédio da Biblioteca da Universidade Federal de Viçosa, 2 

Campus Rio Paranaíba, reuniu-se o Conselho Acadêmico e Administrativo dessa 3 

instituição, em sessão ordinária, sob a presidência do professor Frederico Garcia Pinto, 4 

Diretor Geral; o representante titular dos docentes João Alfredo Costa de Campos Melo 5 

Júnior; o Diretor de Ensino, professor Ézio Marques da Silva; o representante titular dos 6 

discentes de graduação Thales Albino dos Santos; o Diretor de Extensão e Cultura, 7 

professor Cristiano Pacheco de Deus Mundim; a representante titular dos discentes de 8 

graduação, Amanda Ferreira Bontempo; a servidora técnico-administrativa Érica Fidelis 9 

Gomes, na qualidade de representante do Conselho Comunitário; a Chefe do Instituto de 10 

Ciências Agrárias, professora Fabrícia Queiroz Mendes; o Chefe do Instituto de Ciências 11 

Humanas e Sociais, professor Paulo Nogueira Andrade Godoi; a Chefe do Instituto de 12 

Ciências Exatas e Tecnológicas, professora Rejane Nascentes; a professora Liziane Santos 13 

Soares, na qualidade de representante titular dos docentes; Marco Antonio Moreira de 14 

Oliveira, na qualidade de Diretor Administrativo Financeiro; Paulo Sérgio Monteiro, na 15 

qualidade de representante titular do Conselho de Ensino; Willian Rodrigues Macedo, 16 

representando a Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação, nomeado pelo ato 035/2015/CRP e 17 

Bruno Barbosa de Oliveira, secretário ad hoc do Conselho Acadêmico e Administrativo. Os 18 

conselheiros mencionados anteriormente se reuniram para discutirem a seguinte pauta: 1 – 19 

Apreciação de despachos ad referenda (Processos: 005025/2015; 005640/2015; 20 

006468/2015; 007909/2015; 005931/2015; 006291/2015; 008979/2015; 000287/2014; 21 

005975/2013; 005422/2015; 008447/2015; 002257/2015; 001702/2012; 010036/2015; 22 

007382/2015; 007235/2015; 005483/2015; 001704/2012 e 010703/2015); 2 – Apreciação 23 

de ofício ad referendum (Afastamento de docente para participação em Congresso na 24 

Colômbia); 3 – Solicita horário especial para servidor estudante (Processos: 25 

009966/2014 e 002677/2015); 4 – Solicita estágio probatório (Processo: 014724/2012); 5 26 

– Progressão funcional de docentes (Processos: 010039/2015; 010289/2015; 27 

010291/2015; 010113/2015 e 010865/2015); 6 – Solicita regularização da situação de 28 

docente nomeado(a) pelo UFV cursando pós-graduação (Processos: 007473/2015; 29 

011372/2013 e 018681/2012); 7 – Solicita autorização para cursar disciplina de pós-30 

graduação (mestrado) com compensação de carga horária (Processo: 010718/2015); 8 31 

– Solicita alteração do nome do curso de Ciências de Alimentos para Ciência e 32 

Tecnologia de Alimentos (Processo: 009418/2015); 9 – Solicita redistribuição da UFV 33 

Campus Rio Paranaíba para a UFV Campus Viçosa (Processo: 010981/2015); 10 – 34 

Solicita redistribuição para o IFTM Uberaba (Processo: 011246/2015); 11 – 35 

Apreciação do ofício 024/2015/IAP; 12 – Aprovação da Ata 005/2015/COAD; 13 – 36 

Informes Gerais. O Presidente do Conselho, inicialmente, agradece e cumprimenta os 37 

membros presentes. Solicita, contudo, a inclusão de processos e um ofício nessa sessão. 38 

Após consulta aos conselheiros o ofício 01/2015 e os processos: 005752/2015 (solicita 39 

licença para realizar doutorado); o processo 010736/2015 (promoção horizontal de docente) 40 

e os processos de regularização de situação de docente cursando doutorado (021048/2013, 41 

014523/2014, 012076/2014, 012400/2009, 016061/2013 e 015055/2013) foram 42 
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acrescentados na pauta. Foi solicitada inversão na pauta, a pedido da professora Rejane 43 

Nascentes, tendo em conta que participaria de reunião no horário de 09h45. Dessa forma, o 44 

processo incluído no início dessa sessão, de número 005752/2015 foi submetido para 45 

apreciação incial desse Conselho. O Presidente da Sessão, professor Frederico, destaca que 46 

em tal processo, que trata da liberação de docente para treinamento, em regime parcial, do 47 

professor Pedro Moisés de Sousa, foram destacados os despachos diferenciados acerca 48 

dessa liberação. Relata sobre despacho negativo proferido pelo Colegiado do curso de 49 

Sistema de Informação, assim como pelo Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas. A 50 

professora Liziane fundamenta, em seu parecer, que o curso de Sistemas de Informação 51 

possui peculiaridades, haja vista que funciona nos turnos integral e noturno. Em 52 

continuidade, realça que o curso flexibiliza, atualmente, o afastamento integral de quatro 53 

professores para cursar programa de doutoramento, conforme diretrizes do curso, decididas 54 

em reuniões desse Colegiado. Na oportunidade, informa, outrossim, que a liberação parcial 55 

deve estar prevista no Plano de Capacitação e que não são admitidas flexibilizações nesse 56 

sentido. Em sequência, notifica aos presentes que o curso não comporta esse tipo de 57 

afastamento e que essa situação precisa ser aprovada pelos pares, dentro do Colegiado do 58 

curso. O Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas, representado pela professora Rejane, 59 

entende esse posicionamento esboçado anteriormente, apoiando o planejamento entre os 60 

pares, baseado nos objetivos institucionais. Semelhantemente se baseia na qualificação do 61 

corpo docente, bem como na abertura de programas de pós-graduação nas diferentes áreas 62 

de atuação. Evidencia, por fim, que é compromisso desse órgão fortalecer e capacitar todos 63 

os professores ali lotados. Em contrapartida, o professor Cristiano, Diretor de Extensão e 64 

Cultura, apresenta posição contrária ao exposto pelo Colegiado do Curso e também pelo 65 

Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas. Em sua opinião, a qualificação de docente, 66 

mesmo que não prevista no Plano de Capacitação, estimula o desenvolvimento das 67 

atividades acadêmicas. O professor Cristiano enfatiza que a liberação do Professor Pedro 68 

constava no plano de capacitação já aprovado pelo CEPE. Enquadra como assédio moral do 69 

Colegiado do Curso a possibilidade do docente ser tolhido de se aperfeiçoar em treinamento 70 

de doutorado. Ressalta que esse treinamento será importante para os Colegiados (tanto do 71 

curso, quanto do Instituto), para que o docente em tela aprimore suas atividades nas áreas 72 

de ensino, pesquisa e extensão. Contrariamente, a professora Liziane sustenta, que 73 

conforme previsão legal no Regime Jurídico Único e nas Resoluções da Universidade 74 

Federal de Viçosa, existe previsão legal sobre a concessão de licença para treinamento de 75 

docentes que precisam ser respeitadas. Define, de igual sorte, que o parecer do curso não 76 

consiste em assédio moral e que o que foi relatado pelo parecer do curso diz respeito às 77 

dificuldades e preocupações que o motivam a não apoiar qualquer liberação parcial de 78 

docente, e não a do Professor Pedro especificamente, e que este relato foi baseado em uma 79 

análise responsável sobre a  realidade atual do curso, a necessidade de se manter a 80 

qualidade do curso e dos treinamentos dos docentes e baseado, também, no que é dito no 81 

Regime Jurídico Único e  Resoluções da Universidade Federal os quais preveem que os 82 

treinamentos devem ser feitos para atender não só os interesses individuais, mas também os 83 

interesses institucionais. Além disso, a professora Liziane ressalta que o plano de 84 

capacitação contendo a referida liberação do Professor Pedro, foi aprovado após sua 85 

aprovação no programa de pós-graduação. Na sequência, o professor Frederico solicita que 86 

a questão seja votada. Após recolhimento dos votos, foram computados sete votos 87 
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favoráveis e sete votos contrários à liberação parcial do docente para cursar doutorado. 88 

Sendo assim, por ter havido empate na contagem dos votos, foi proferido voto de qualidade 89 

do Presidente dessa sessão, que se  manifestou favorável ao pleito. Por fim, a contagem 90 

final apresentou sete votos contrários e oito favoráveis à liberação do referido docente para 91 

treinamento parcial. 1 – Apreciação de despachos ad referenda (Processos: 005025/2015; 92 

005640/2015; 006468/2015; 007909/2015; 005931/2015; 006291/2015; 008979/2015; 93 

000287/2014; 005975/2013; 005422/2015; 008447/2015; 002257/2015; 001702/2012; 94 

010036/2015; 007382/2015; 007235/2015; 005483/2015; 001704/2012 e 010703/2015): 95 

Os despachos apresentados foram submetidos à apreciação dos conselheiros e foram 96 

aprovados por unanimidade. 2 – Apreciação de ofício ad referendum (Afastamento de 97 

docente para participação em Congresso na Colômbia): O ofício em questão foi 98 

aprovado por unanimidade pelo Conselho. Trata da liberação do professor Luis César Dias 99 

Drumond para participar em Congresso na Colômbia.  3 – Solicita horário especial para 100 

servidor estudante (Processos: 009966/2014 e 002677/2015): Os processos se referem à 101 

solicitação dos servidores técnico-administrativos Yasmine de Oliveira Simões e Vitor 102 

Aguiar da Silva, respectivamente, para cursarem disciplinas na condição de servidores 103 

estudantes. Ambas as solicitações foram acatadas por unanimidade pelos conselheiros. 4 – 104 

Solicita estágio probatório (Processo: 014724/2012): O processo em questão trata da 105 

finalização de estágio probatório da docente Maria Elisa de Sena Fernandes, aprovado por 106 

unanimidade por esse Conselho. 5 – Progressão funcional de docentes (Processos: 107 

010039/2015; 010289/2015; 010291/2015; 010113/2015 e 010865/2015): Na 108 

oportunidade, foi inserido nesse item o processo 010736/2015, também de progressão 109 

horizontal da professora Rosiane Maria Lima Gonçalves. Os demais processos, juntamente 110 

com o incluído anteriormente, tiveram aprovação unânime nessa sessão. 6 – Solicita 111 

regularização da situação de docente nomeado(a) pelo UFV cursando pós-graduação 112 

(Processos: 007473/2015; 011372/2013 e 018681/2012): Nesse item de pauta também 113 

foram acrescentados os processos inseridos no início da sessão, de números: 021048/2013, 114 

014523/2014, 012076/2014, 012400/2009, 016061/2013 e 015055/2013. Tais processos 115 

pertencentes aos professores: Evandro Galvão Tavares Meneses, Isabela Costa Guimarães, 116 

Frederico Carlos Martins de Menezes Filho, João Fernando Mari, Rachel Carlos Duque 117 

Reis e Isadora Rebouças Nolasco de Oliveira. Após apreciação todos os processos tiveram 118 

aprovação unânime desse Conselho.  7 – Solicita autorização para cursar disciplina de 119 

pós-graduação (mestrado) com compensação de carga horária (Processo: 120 

010718/2015): O processo foi aprovado por unanimidade, no tocante à solicitação da 121 

servidora Mirlem Gonçalves Rocha, técnica de laboratório, de cursar disciplina do mestrado 122 

em Produção Vegetal na UFV/CRP. 8 – Solicita alteração do nome do curso de Ciências 123 

de Alimentos para Ciência e Tecnologia de Alimentos (Processo: 009418/2015): A 124 

abertura do processo em pauta foi justificada pelo professor Paulo Sérgio Monteiro, 125 

coordenador do curso de Ciências de Alimentos. Descreve, no ensejo, que a alteração no 126 

nome do curso contribuirá com a diminuição com o índice de evasão, que é tido como o 127 

maior dessa instituição. Informa que o perfil dos estudantes do curso envolve a 128 

microrregião de Patos de Minas e que não foram registradas, até o momento, participação 129 

desses alunos no Programa Ciência Sem Fronteiras. O curso conta, na atualidade, com 130 

somente oitenta e nove alunos, distribuídos em todos os períodos da graduação. Relata que 131 

o problema foi encaminhado à Pró-Reitoria de Ensino da Universidade Federal de Viçosa 132 
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que se dispôs a colaborar. Sendo assim, a Magnífica Reitora, professora Nilda, solicitou que 133 

fosse aberto processo que tramitasse no Colegiado do Curso, no Instituto de Ciências 134 

Agrárias, Conselho de Ensino e Conselho Acadêmico e Administrativo, para posterior 135 

encaminhamento para as instâncias pertinentes de Viçosa. Acrescenta que não haverá 136 

prejuízo com a alteração do nome, haja vista que existem outros cursos com a mesma 137 

natureza distribuídos no Brasil. 9 – Solicita redistribuição da UFV Campus Rio 138 

Paranaíba para a UFV Campus Viçosa (Processo: 010981/2015): O processo trata do 139 

pedido de remoção da professora Raiane da UFV/CRP para a UFV – Campus Viçosa. 140 

Submetido à votação, apuraram-se quatorze votos favoráveis ao pedido, desde que haja a 141 

liberação de código de vaga equivalente, através da realização de concurso público para a 142 

mesma área de atuação da requente, para atender as necessidades do curso de Engenharia de 143 

Produção. 10 – Solicita redistribuição para o IFTM Uberaba (Processo: 011246/2015): 144 

A socilitação de redistribuição da servidora Izabel Cristina Soares Araújo foi aprovada pela 145 

Diretoria Administrativa Financeira e conta com a disponibilização do código de vaga da 146 

instituição receptora (IFTM Uberaba). Dessa forma, haverá concurso público para o 147 

preenchimento da vaga para o cargo de Assistente em Administração, que se tornará vaga 148 

até a efetivação desse procedimento. Submetido à votação, apuraram-se quatorze votos 149 

favoráveis ao pedido da requerente. 11 – Apreciação do ofício 024/2015/IAP: O 150 

requerimento apresentado pelo Instituto de Ciências Agrárias, diz respeito à solicitação do 151 

professor Flávio de construir uma casa de vegetação em terreno da Universidade, com 152 

recursos de atividade de pesquisa, o que foi aprovado por unanimidade pelo Conselho 153 

Acadêmico e Administrativo. Em seguida, o professor Frederico informa que a cessão de 154 

áreas da Universidade para aprimoramento de atividades de ensino, pesquisa e extensão 155 

serão demandas conduzidas pela subcomissão de espaço físico da instituição, que será 156 

designada conforme orientações da Pró-Reitora de Administração da Universidade Federal 157 

de Viçosa. 12 – Aprovação da Ata 005/2015/COAD: A ata foi apreciada e aprovada por 158 

unanimidade pelo Conselho Acadêmico e Administrativo. 13 – Informes Gerais:  Foi 159 

encaminhado ofício pelo professor Cristiano Pacheco de Deus Mundim, Diretor de 160 

Extensão e Cultura, com enfoque na alteração na data do Simpósio de Integração 161 

Acadêmica para a edição de 2015, bem como a determinação de que o evento ocorrerá 162 

juntamente com as aulas. Foi mencionado também pelo professor Frederico que serão feitas 163 

reuniões separadas com os Institutos, com o intuito de repassar informações sobre o 164 

orçamento. Concluída a apreciação dos itens de pauta, o presidente do COAD agradeceu a 165 

presença de todos e deu por encerrada a reunião às nove horas e trinta minutos e, eu, Bruno 166 

Barbosa de Oliveira, secretário ad hoc do Conselho Acadêmico e Administrativo, fiz lavrar 167 

a presente ata, que, lida e achada conforme, será assinada pelo Presidente e por mim, 168 

Secretário. 169 
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ATA Nº 007/2015/COAD de 06/11/2015  

 
Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às oito horas e trinta 1 

minutos, na sala BBT 106 do Prédio da Biblioteca da Universidade Federal de Viçosa, 2 

Campus Rio Paranaíba, reuniu-se o Conselho Acadêmico e Administrativo dessa 3 

instituição, em sessão ordinária, sob a presidência do professor Frederico Garcia Pinto, 4 

Diretor Geral; o Diretor Administrativo Financeiro, Marco Antônio Moreira de Oliveira; a 5 

Chefe do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas, professora Rejane Nascentes; Lais 6 

Barbosa Vieira, representando a Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação, nomeada pelo ato 7 

administrativo 048/2015/CRP; a professora Regiane Lopes de Sales, representando a Chefia 8 

do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, nomeada pelo ato 055/2015/CRP; o 9 

representante titular dos docentes, professor Frederico Carlos Martins de Menezes Filho; a 10 

professora Fabrícia Queiroz Mendes, Chefe do Instituto de Ciências Agrárias; Lucélia 11 

Cristina Alves, na qualidade de representante discente suplente da pós-graduação; o 12 

representante titular do Conselho de Ensino, professor Paulo Sérgio Monteiro; a 13 

representante titular dos servidores técnico-administrativos Claudiane Silva Carvalho; o 14 

representante titular dos discentes de graduação, Thales Albino dos Santos; Ézio Marques 15 

da Silva, na qualidade de Diretor de Ensino e Bruno Barbosa de Oliveira, secretário ad hoc 16 

do Conselho Acadêmico e Administrativo. Os conselheiros mencionados anteriormente se 17 

reuniram para discutirem a seguinte pauta: 1 – Apreciação de despachos ad referenda 18 

(Processos: 010421/2015; 012303/2015; 008979/2015; 012884/2015; 008447/2015; 19 

010036/2015 e 010703/2015); 2 – Apreciação de ofícios ad referenda (Ofício 20 

060/2015/DIR/CRP e 062/2015/DIR/CRP); 3 – Solicita Estágio Probatório (Processos: 21 

016983/2012 e 005470/2013); 4 – Progressão/promoção funcional de docentes 22 

(Processos: 011305/2015; 012536/2015; 012082/2015; 012301/2015; 012907/2015; 23 

014079/2015 e 013204/2015); 5 – Solicita regularização da situação de docente 24 

nomeado pela UFV cursando pós-graduação (Processo: 010519/2013); 6 – Solicita 25 

licença para cursar doutorado (Processo 017878/2014 e 019647/2014); 7 – Solicita 26 

autorização para cursar disciplina de pós-graduação (Mestrado) com compensação de 27 

carga horária (Processo: 010718/2015); 8 – Solicita autorização para realizar 28 

treinamento em nível de mestrado (Processos: 000756/2015; 013541/2014; 022596/2013 29 

e 003107/2015); 9 – Solicita horário especial para servidor estudante (Processo: 30 

003745/2015); 10 – Solicita autorização para para participar de Congresso 31 

Internacional na Colômbia (Processo: 009725/2015); 11 – Solicita antecipação de 32 

colação de grau (Processos: 014214/2015 e 013456/2015); 12 – Apreciação da ata 33 

006/2015/COAD de 28/08/2015; 13 – Informes Gerais. O Presidente do Conselho 34 

Acadêmico e Administrativo agradece a presença de todos e solicita aos conselheiros 35 

autorização para inclusão dos processos: 012051/2009, 009926/2014, 017876/2014 e 36 

018638/2014 (licença para realizar doutorado) e 006799/2013 (regularização da situação de 37 

docente em treinamento), os quais foram acrescentados na pauta. 1 – Apreciação de 38 

despachos ad referenda (Processos: 010421/2015; 012303/2015; 008979/2015; 39 

012884/2015; 008447/2015; 010036/2015 e 010703/2015): Os despachos foram 40 

submetidos à apreciação dos conselheiros e foram aprovados por unanimidade pelos 41 

conselheiros. 2 – Apreciação de ofícios ad referenda (Ofício 060/2015/DIR/CRP e 42 
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062/2015/DIR/CRP): Os ofícios em questão foram aprovados por unanimidade pelo 43 

Conselho. Referem-se à liberação dos professores Luis César Dias Drumond para participar 44 

em Congresso na Colômbia e da professora Raquel Santos Soares Menezes em participar de 45 

Congresso em Milão, Itália.  3 – Solicita Estágio Probatório (Processos: 016983/2012 e 46 

005470/2013): Os processos se referem à finalização de estágio probatório do servidor 47 

técnico-administrativo Helber Dumont Pereira e do docente Marcos Paulo de Oliveira 48 

Loureiro, lotado no Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas. Ambos processos foram 49 

aprovados por unanimidade. 4 – Progressão/promoção funcional de docentes (Processos: 50 

011305/2015; 012536/2015; 012082/2015; 012301/2015; 012907/2015; 014079/2015 e 51 

013204/2015): Os processos dos docentes: Rodrigo Silva Gonzalez, Isadora Rebouças 52 

Nolasco de Oliveira, Vinícius Ribeiro Faria, Jaqueline Dias Pereira, Marilene de Souza 53 

Campos, Jairo Tronto e Geraldo Humberto Silva, nessa ordem, tiveram aprovação unânime 54 

nessa sessão. 5 – Solicita regularização da situação de docente nomeado pela UFV 55 

cursando pós-graduação (Processo: 010519/2013): Nesse item de pauta foi também 56 

acrescentado o processo inserido no início dessa sessão, de número: 006799/2013, 57 

pertencente à professora Tatiana Coura Oliveira. Após apreciação e submissão aos 58 

conselheiros todos os processos foram aprovados nessa reunião.  6 – Solicita licença para 59 

cursar doutorado (Processo 017878/2014 e 019647/2014): Nesse item foram 60 

acrescentados, conforme inserção autorizada no início da sessão, os processos: 61 

012051/2009, 009926/2014, 017876/2014 e 018638/2014, pertencentes aos docentes 62 

Rodrigo Smarzaro da Silva, Moema Lopes Ramos, Lineker Max Goulart Coelho e Virgínia 63 

Souza Santos, nessa ordem. Na oportunidade, todos os processos foram aprovados pelo 64 

Conselho. 7 – Solicita autorização para cursar disciplina de pós-graduação (Mestrado) 65 

com compensação de carga horária (Processo: 010718/2015): O processo em questão 66 

trata da autorização concedida à servidora Mirlem Gonçalves Rocha, ocupante do cargo de 67 

Técnica de Laboratório, lotada no Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, para cursar 68 

disciplina de mestrado em Produção Vegetal, com compensação de carga horária. Após 69 

análise pelos conselheiros foi dada aprovação à solicitação apresentada.  8 – Solicita 70 

autorização para realizar treinamento em nível de mestrado (Processos: 000756/2015; 71 

013541/2014; 022596/2013 e 003107/2015): Os processos tratam da apresentação de 72 

documentos referentes ao treinamento, na modalidade de mestrado, cursado pelos 73 

servidores: Cleyde Cristina Rodrigues, Marília Lélis Ribeiro, Tiago Mendes de Oliveira e 74 

Guanaeli Matias de Mendonça da Silva. Submetidos à avaliação dos conselheiros, foram 75 

aprovados por unanimidade. 9 – Solicita horário especial para servidor estudante 76 

(Processo: 003745/2015): O processo apresentado refere-se à solicitação do servidor Bruno 77 

Garcia Lima, ocupante do cargo de Assistente em Administração, lotado no Instituto de 78 

Ciências Humanas e Sociais e estudante de Engenharia Civil nessa instituição. Foram 79 

juntados os horários matriculados pelo servidor e a forma de compensação de carga horária, 80 

os quais foram aprovados nessa sessão. 10 – Solicita autorização para para participar de 81 

Congresso Internacional na Colômbia (Processo: 009725/2015): O processo trata da 82 

apresentação de documentos comprobatórios, apresentados pelo professor Luis César Dias 83 

Drumond, durante participação em Congresso na Colômbia. Os documentos foram 84 

aprovados por unanimidade pelo Conselho Acadêmico e Administrativo. 11 – Solicita 85 

antecipação de colação de grau (Processos: 014214/2015 e 013456/2015): Os processos 86 

se referem à solicitação dos discentes Isadora Romão Furtado de Sousa e Felipe Oliveira 87 
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Xavier, os quais, submetidos à análise pelo Conselho, foram aprovados por unanimidade. 88 

12 – Apreciação da ata 006/2015/COAD de 28/08/2015: Aprovada por unanimidade pelo 89 

Conselho Acadêmico e Administrativo. 13 – Informes Gerais:  O professor Frederico 90 

Garcia Pinto destaca a visita da Maginífica Reitora, professora Nilda de Fátima Ferreira 91 

Soares, ocorrida no dia 05/11/2015, ocasião em que foram traçadas as metas para a 92 

execução do Plano Nacional de Educação. A professora Fabrícia apresenta ao Conselho 93 

uma exigência do Instituto de Ciências Agrárias acerca do uso do espaço da cantina para 94 

comercialização de lanches, momento em que Marco Antonio informa que novo processo 95 

licitatório foi aberto, mas que precisa de prazo legal para ser executado. Concluída a 96 

apreciação dos itens de pauta, o presidente do COAD agradeceu a presença de todos e deu 97 

por encerrada a reunião às nove horas e quarenta minutos e, eu, Bruno Barbosa de Oliveira, 98 

secretário ad hoc do Conselho Acadêmico e Administrativo, fiz lavrar a presente ata, que, 99 

lida e achada conforme, será assinada pelo Presidente e por mim, Secretário. 100 


