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ATA DA 31ª REUNIÃO DO COAD DE 10/03/2016  

 

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas, na sala BBT 1 

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

reuniu-se o Conselho Acadêmico e Administrativo, em sessão ordinária, sob a presidência 3 

do professor Frederico Garcia Pinto, Diretor Geral; o Diretor Administrativo Financeiro, o 4 

servidor técnico-administrativo Marco Antônio Moreira de Oliveira; o Diretor de Extensão 5 

e Cultura, professor Cristiano Pacheco de Deus Mundim; os representantes titulares dos 6 

servidores técnico-administrativos Claudiane Silva Carvalho e Tiago Mendes de Oliveira; o 7 

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

Tronto, Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação; Paulo Nogueira Andrade Godoi, Chefe do 9 

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

do Instituto de Ciências Agrárias; Meire de Oliveira Barbosa, Chefe do Instituto de Ciências 11 

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

Tecnológicas; Frederico Carlos Martins de Menezes Filho e Liziane Santos Soares, como 13 

representantes titulares dos docentes; o representante suplente do Conselho de Ensino, 14 

Lucas Martins Guimarães; o representante efetivo dos discentes de graduação Thales 15 

Albino dos Santos; a representante suplente dos discentes da pós-graduação Lucélia 16 

Cristina Alves; o representante titular da comunidade, Maycon Cristian de Paiva Souza 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: 017350/2015, 017344/2015, 20 

017416/2015, 017363/2015, 017626/2015, 000668/2015, 001100/2016, 015824/2015, 21 

001704/2012, 017197/2015, 001971/2016, 001972/2016 e 017363/2015); 2 – Apreciação 22 

de ofício ad referendum (Ofício 003/2016/DIR/CRP); 3 – Solicita Estágio Probatório 23 

(Processos: 011593/2013, 008778/2013, 008783/2013 e 008777/2013); 4 – 24 

Progressão/promoção funcional de docentes (Processos: 001870/2016, 001634/2016, 25 

017120/2015, 000182/2016, 000213/2016, 017573/2015, 001189/2016, 001283/2016, 26 

000345/2016, 000307/2016, 017245/2015, 017571/2015, 000255/2016 e 000069/2016); 5 – 27 

Solicita regularização da situação de docente nomeado pela UFV cursando pós-28 

graduação (Processos: 005945/2015, 006716/2014 e 006799/2013); 6 – Solicita licença 29 

para realizar doutorado (Processos: 016232/2013, 016070/2013, 002852/2011 e 30 

014846/2013); 7 – Solicita abertura de concurso público para contratação de professor 31 

efetivo na área de Ciências Sociais (Processo: 002123/2016); 8 – Solicita horário 32 

especial de servidor estudante (Processo: 001635/2016); 9 – Proposta de calendário 33 

escolar da graduação para 2016 (Processo: 001147/2016); 10 – Solicita colação de grau 34 

antecipada (Processos: 000375/2016, 000448/2016, 000516/2016, 001203/2016, 35 

017268/2015 e 000658/2016); 11 – Solicita remoção do Campus UFV Rio Paranaíba 36 

para o Campus UFV Viçosa (Processo: 001427/2016); 12 – Solicita redistribuição da 37 

Universidade Federal do Piauí para a UFV Campus Rio Paranaíba (Processo: 38 

010340/2014); 13 – Solicita redistribuição da Universidade Federal de Uberlândia 39 

para a UFV-CRP (Processo: 018089/2015); 14 – Apreciação do Ofício 001/2016 – 40 

Representações Discentes; 15 – Apreciação da ata 008/2015/COAD de 11/12/2015; 16 - 41 

Informes Gerais. Primeiramente, o professor Frederico agradece e cumprimenta a todos os 42 
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presentes na sessão inaugural de 2016. Solicitou, de início, a inclusão de processos nessa 43 

sessão. Após consultar os conselheiros os processos: 016061/2013, 012051/2009, 44 

005640/2015, 001937/2015, 019647/2014, 009926/2014, 018681/2012, 002007/2015, 45 

018638/2014, 000287/2014 (licença para realizar doutorado e regularização de treinamento 46 

de docentes);  009633/2013, 008938/2013, 007437/2013 (solicita estágio probatório); 47 

017350/2015 (abertura de concurso público para contratação de professor substituto na área 48 

de Nutrição); 002407/2016 e 002677/2015 (regularização de situação de servidor estudante) 49 

foram inseridos na pauta. 1 – Apreciação de despachos ad referenda (Processos: 50 

017350/2015, 017344/2015, 017416/2015, 017363/2015, 017626/2015, 000668/2015, 51 

001100/2016, 015824/2015, 001704/2012, 017197/2015, 001971/2016, 001972/2016 e 52 

017363/2015): após análise dos conselheiros os despachos foram aprovados por 53 

unanimidade. 2 – Apreciação de ofício ad referendum (Ofício 003/2016/DIR/CRP): o 54 

ofício apresentado na reunião foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros. 3 – 55 

Solicita Estágio Probatório (Processos: 011593/2013, 008778/2013, 008783/2013 e 56 

008777/2013): os processos foram aprovados por unanimidade, após submissão aos 57 

conselheiros. Foram também acrescentados os processos incluídos no início da pauta, de 58 

números: 009633/2013, 008938/2013, 007437/2013. 4 – Progressão/promoção funcional 59 

de docentes (Processos: 001870/2016, 001634/2016, 017120/2015, 000182/2016, 60 

000213/2016, 017573/2015, 001189/2016, 001283/2016, 000345/2016, 000307/2016, 61 

017245/2015, 017571/2015, 000255/2016 e 000069/2016): os processos em questão foram 62 

aprovados por unanimidade, no que se refere à promoção na carreira de docentes dessa 63 

instituição. 5 – Solicita regularização da situação de docente nomeado pela UFV 64 

cursando pós-graduação (Processos: 005945/2015, 006716/2014 e 006799/2013): 65 

aprovação por unanimidade, tendo em vista a inclusão dos processos: 005640/2015, 66 

001937/2015, 018681/2012 e 000287/2014. 6 – Solicita licença para realizar doutorado 67 

(Processos: 016232/2013, 016070/2013, 002852/2011 e 014846/2013): aprovação por 68 

unanimidade, tendo em conta a inclusão dos processos: 016061/2013, 012051/2009, 69 

019647/2014, 009926/2014, 002007/2015 e  018638/2014. 7 – Solicita abertura de 70 

concurso público para contratação de professor efetivo na área de Ciências Sociais 71 

(Processo: 002123/2016): o processo foi retirado de pauta para fins de discussão entre os 72 

Institutos de Ciências, com votação nessa sessão, obtendo 11 (onze) votos favoráveis à 73 

retirada e 05 (cinco) contrários. 8 – Solicita horário especial de servidor estudante 74 

(Processo: 001635/2016): aprovação unânime nessa sessão, tendo sido acrescentados os 75 

processos: 002407/2016 e 002677/2015, incluídos no início dessa reunião. 9 – Proposta de 76 

calendário escolar da graduação para 2016 (Processo: 001147/2016): a proposta de 77 

calendário escolar foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. 10 – Solicita colação 78 

de grau antecipada (Processos: 000375/2016, 000448/2016, 000516/2016, 001203/2016, 79 

017268/2015 e 000658/2016): todos os processos tiveram aprovação unânime nessa sessão. 80 

11 – Solicita remoção do Campus UFV Rio Paranaíba para o Campus UFV Viçosa 81 

(Processo: 001427/2016): a solicitação apresentada pelo servidor Willian Silvino da Silva 82 

foi acatada por unanimidade pelo Conselho Acadêmico e Administrativo, condicionada à 83 

contratação imediata do segundo lugar do concurso, ainda vigente. 12 – Solicita 84 

redistribuição da Universidade Federal do Piauí para a UFV Campus Rio Paranaíba 85 

(Processo: 010340/2014): o processo em tela não foi recepcionado pelo Instituto de 86 

Ciências Biológicas, que negou o pedido feito pelo docente Rodolfo Molinário de Souza de 87 
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ser redistribuído da Universidade Federal do Piauí para a UFV Campus Rio Paranaíba. A 88 

fundamentação inicial e contrária partiu do Colegiado do curso de Ciências Biológicas, o 89 

qual eliminou a possibilidade de aplicação do pedido, após análise do currículo do 90 

requerente. Submetido à votação no Conselho Acadêmico e Administrativo a redistribuição 91 

foi negada, por unanimidade. 13 – Solicita redistribuição da Universidade Federal de 92 

Uberlândia para a UFV-CRP (Processo: 018089/2015): aprovação unânime em votação 93 

secreta do Conselho Acadêmico e Administrativo, quanto à solicitação de redistribuição 94 

feita pelo professor Flávio Popazoglo da Universidade Federal de Uberlândia para a UFV-95 

CRP. 14 – Apreciação do Ofício 001/2016 – Representações Discentes: o professor 96 

Frederico Garcia Pinto apresentou aos conselheiros, solicitação encaminhada via ofício do 97 

Sr. Thales Albino dos Santos, requerendo providências em relação à temática de segurança 98 

da instituição. Na ocasião, foi relatado por esse professor as medidas preventivas que 99 

deverão ser adotadas pela Diretoria Geral e Administrativa Financeira, como: a) instalação 100 

de câmeras nos prédios do Pavilhão de Aulas e Biblioteca; b) melhoria da iluminação das 101 

áreas externas dos prédios; c) ponto de apoio da Polícia Militar; d) formação de comissão 102 

de segurança da instituição, com representação dos Institutos de Ciências; e) registro da 103 

entrada dos usuários do prédio da Biblioteca, após às 18h00. 15 – Apreciação da ata 104 

008/2015/COAD de 11/12/2015: ata aprovada por unanimidade pelos conselheiros. 16 – 105 

Informes Gerais: o professor Frederico apresenta aos conselheiros documento de 106 

cumprimento de mandado de reintegração de posse exarado no dia 10 de março de 2016. 107 

Trata-se de invasão pacífica, ocasionada por dois senhores do município de Carmo do 108 

Paranaíba, ocorrida no Campus I, nas proximidades do Assentamento Lago Azul. Em 109 

sequência, informa sobre edital da Secretaria de Órgãos Colegiados, para representantes 110 

docentes dos três campi na Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD). Relata, por 111 

outro turno, a retomada das obras do prédio do Laboratório de Ensino, destacando também 112 

que a construção do Restaurante Universitário encontra-se em fase de acabamento, com 113 

possibilidade de funcionamento a partir do segundo semestre de 2016. Acrescenta, ainda, 114 

que será articulado junto à Reitoria a possibilidade de aquisição de duas glebas de terra, nas 115 

proximidades do Assentamento Lago Azul, a fim de serem anexadas pela instituição, 116 

visando expansão territorial e desenvolvimento de práticas, pesquisas e/ou experimentos 117 

para a área de Ciências Agrárias. Destaca também que a avaliação de processos de 118 

solicitação de insalubridade deverão ser feitos pelo servidor Ivo da Silva, técnico em 119 

segurança do trabalho. Tal procedimento será viabilizado através de treinamento na Pró-120 

Reitoria de Gestão de Pessoas. Ressalta sobre abertura de processo encaminhado à Pró-121 

Reitoria de Administração, para a formação de Comissão de Espaço Físico na instituição. 122 

Os processos licitatórios serão homologados pela Diretoria Geral ou Administrativa 123 

Financeira, em virtude de delegação de competências autorizadas pela Pró-Reitoria de 124 

Planejamento e Orçamento. Insere, por fim, que foram retirados quatro filhotes de cães das 125 

dependências externas da instituição, assim como outros cinco filhotes adultos foram 126 

castrados. Na oportunidade, a conselheira Claudiane enfoca a necessidade de desafetação de 127 

terreno do município para a construção de canil em Rio Paranaíba. Complementa, 128 

outrossim, que a ADAMA (Associação dos Amigos e Defensores do Meio Ambiente de 129 

Rio Paranaíba) está promovendo campanha, com o objetivo de incentivar a adoção de 130 

filhotes de cães abandonados, bem como despertar a conscientização da comunidade em 131 

geral em relação ao abandono de filhotes de cães em Rio Paranaíba, que alcança proporções 132 
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consideráveis. Concluída a apreciação dos itens de pauta, o presidente do COAD agradeceu 133 

a presença de todos e deu por encerrada a reunião às doze horas e, eu, Bruno Barbosa de 134 

Oliveira, secretário ad hoc do Conselho Acadêmico e Administrativo, fiz lavrar a presente 135 

ata, que, lida e achada conforme, será assinada pelo Presidente e por mim, Secretário. 136 
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ATA DA 32ª REUNIÃO DO COAD DE 19/05/2016  

 

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às dez 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, em sessão ordinária, sob a 3 

presidência do professor Ézio Marques da Silva, nomeado pelo ato 014/2016/CRP de 4 

18/05/2016; o Diretor Administrativo Financeiro, o servidor técnico-administrativo Marco 5 

Antônio Moreira de Oliveira; os representantes titulares dos servidores técnico-6 

administrativos Claudiane Silva Carvalho e Tiago Mendes de Oliveira; a servidora técnico-7 

administrativa Lais Barbosa Vieira, representando a Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 8 

nomeada pelo ato 015/2016/CRP; João Alfredo Costa de Campos Melo Júnior, 9 

representando a Chefia do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, nomeado pelo ato 10 

016/2016/CRP; Fabrícia Queiroz Mendes, na qualidade de Chefe do Instituto de Ciências 11 

Agrárias; Meire de Oliveira Barbosa, Chefe do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde; 12 

Rejane Nascentes, como Chefe do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas; Frederico 13 

Carlos Martins de Menezes Filho e Martha Elisa Ferreira de Almeida, como representantes 14 

titular e suplente, respectivamente, dos docentes; o representante titular do Conselho de 15 

Ensino, Frederico Carlos Martins de Menezes Filho; o representante efetivo dos discentes 16 

de graduação Thales Albino dos Santos e Bruno Barbosa de Oliveira, secretário ad hoc do 17 

Conselho Acadêmico e Administrativo. Justificaram ausência a representante suplente dos 18 

discentes da pós-graduação Lucélia Cristina Alves e a representante suplente da 19 

comunidade, Luciane de Cássia Resende. O servidor técnico-administrativo Alysson 20 

Ribeiro Paiva esteve presente nessa sessão, na qualidade de ouvinte. Os conselheiros 21 

mencionados anteriormente se reuniram para discutirem a seguinte pauta: 1 – Apreciação 22 

de despachos ad referenda (Processos: 017416/2015; 017344/2015; 002123/2016; 23 

003603/2016; 001100/2016; 001972/2016; 001129/2016 e 001761/2016); 2 – Apreciação 24 

do Ofício SN/2016/Institutos de Ciências/CRP; 3 – Solicita Estágio Probatório 25 

(Processos: 015021/2013; 013953/2013; 000120/2013; 016337/2013; 016339/2013; 26 

016335/2013; 008937/2013 e 013952/2013); 4 – Progressão/promoção funcional de 27 

docentes (Processos: 001514/2016; 000810/2016; 000610/2016; 003274/2016 e 28 

003275/2016); 5 – Solicita aceleração de promoção (Processos: 003305/2016; 29 

003427/2016 e 003429/2016); 6 – Solicita regularização da situação de docente 30 

nomeado pela UFV cursando pós-graduação (Processos: 006716/2014; 014523/2014; 31 

010519/2013; 015055/2013 e 007473/2015); 7 – Solicita licença para realizar doutorado 32 

(Processos: 017878/2014; 017876/2014; 002852/2011 e 002431/2016); 8 – Solicita 33 

autorização para cursar programa de Pós-Graduação – Mestrado (Processo: 34 

003005/2016); 9 – Solicita redução de jornada de trabalho (Processo: 004275/2016); 10 35 

– Apreciação da ata da 31ª reunião do COAD de 10/03/2016. De início, o professor Ézio 36 

destaca aos conselheiros que assume a presente sessão, na condição de presidente, em 37 

substituição ao professor Frederico Garcia Pinto em viagem para Belo Horizonte. Na 38 

mesma ocasião, agradece e cumprimenta a todos pela presença. Previamente, solicitou a 39 

inclusão de processos nessa sessão. Após consultar os conselheiros os processos: 40 

011372/2013 (regularização de treinamento), 001703/2012 (Plano de Capacitação dos 41 

Docentes do IEP), 017780/2013 (estágio probatório), 003799/2016, 002174/2016 e 42 
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010421/2015 (promoção de docentes), foram inseridos na pauta. 1 – Apreciação de 43 

despachos ad referenda (Processos: 017416/2015; 017344/2015; 002123/2016; 44 

003603/2016; 001100/2016; 001972/2016; 001129/2016 e 001761/2016): após submissão 45 

e análise dos conselheiros os despachos foram aprovados por unanimidade. 2 – Apreciação 46 

do Ofício SN/2016/Institutos de Ciências/CRP: o ofício apresentado na reunião será 47 

arquivado na Diretoria de Ensino, conforme noticia o professor Ézio Marques da Silva. No 48 

documento é informado o conteúdo da reunião havida entre os Chefes de Instituto e o 49 

Diretor de Ensino, bem como sobre a abertura de concurso público para a vaga de Ciências 50 

Sociais e contratação de professor visitante na área de Matemática, com o intuito de atender 51 

as demandas existentes nos cursos de graduação dessa instituição. 3 – Solicita Estágio 52 

Probatório (Processos: 015021/2013; 013953/2013; 000120/2013; 016337/2013; 53 

016339/2013; 016335/2013; 008937/2013 e 013952/2013): os processos foram aprovados 54 

por unanimidade, após sujeição aos conselheiros. Foi também acrescentado o processo 55 

017780/2013, incluído no início da pauta. Os processos 017780/2013, 016335/2013, 56 

016339/2013 e 016337/2013 foram devolvidos aos Institutos de Ciências, uma vez que não 57 

tinham sido apreciados nesses órgãos. 4 – Progressão/promoção funcional de docentes 58 

(Processos: 001514/2016; 000810/2016; 000610/2016; 003274/2016 e 003275/2016): os 59 

processos em questão foram aprovados por unanimidade, no que se refere à promoção na 60 

carreira de docentes dessa instituição. Foram incluídos os processos: 003799/2016, 61 

002174/2016 e 010421/2015 (todos acrescentados no início dessa sessão). 5 – Solicita 62 

aceleração de promoção (Processos: 003305/2016; 003427/2016 e 003429/2016): 63 

aprovação por unanimidade, pelos conselheiros presentes. 6 – Solicita regularização da 64 

situação de docente nomeado pela UFV cursando pós-graduação (Processos: 65 

006716/2014; 014523/2014; 010519/2013; 015055/2013 e 007473/2015): aprovação por 66 

unanimidade, tendo em conta a inclusão do processo: 011372/2013. 7 – Solicita licença 67 

para realizar doutorado (Processos: 017878/2014; 017876/2014; 002852/2011 e 68 

002431/2016): os processos foram aprovados por unanimidade nessa sessão. 8 – Solicita 69 

autorização para cursar programa de Pós-Graduação – Mestrado (Processo: 70 

003005/2016): aprovação unânime, nessa sessão, considerando a solicitação apresentada 71 

pelo servidor Nathan Martins Rabelo em cursar programa de mestrado em Física na 72 

Universidade Federal de Viçosa. 9 – Solicita redução de jornada de trabalho (Processo: 73 

004275/2016): a solicitação da servidora técnico-administrativa Ivonece Adriana Elias, 74 

ocupante do cargo de Técnica de Enfermagem, de reduzir sua jornada de trabalho de 40 75 

horas semanais para 30 horas semanais, após votação secreta, obteve o seguinte resultado: 76 

11 votos favoráveis e 01 voto desfavorável ao pedido. Antes da apreciação do item 10 da 77 

pauta, foi apreciado o Plano de Capacitação do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas, 78 

referente ao processo: 001703/2012, com aprovação unânime nessa sessão. 10 – 79 

Apreciação da ata da 31ª reunião do COAD de 10/03/2016: após submissão aos 80 

conselheiros, obteve aprovação unânime. Concluída a apreciação dos itens de pauta, o 81 

presidente do COAD agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às onze 82 

horas e, eu, Bruno Barbosa de Oliveira, secretário ad hoc do Conselho Acadêmico e 83 

Administrativo, fiz lavrar a presente ata, que, lida e achada conforme, será assinada pelo 84 

Presidente e por mim, Secretário. 85 
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ATA DA 33ª REUNIÃO DO COAD DE 23/06/2016

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas, na sala
BBT  106  do  Prédio  da  Biblioteca  da  Universidade  Federal  de  Viçosa  Campus Rio
Paranaíba, reuniu-se o Conselho Acadêmico e Administrativo, em sessão ordinária, sob a
presidência do professor Frederico Garcia Pinto, Diretor Geral; Marco Antônio Moreira de
Oliveira,  na qualidade de Diretor Administrativo Financeiro; Cristiano Pacheco de Deus
Mundim, Diretor de Extensão e Cultura; os representantes titulares dos servidores técnico-
administrativos Claudiane Silva Carvalho e Tiago Mendes de Oliveira; o professor Ézio
Marques da Silva, Diretor de Ensino; o professor Jairo Tronto, Diretor de Pesquisa e Pós-
Graduação;  Rejane  Nascentes,  Chefe  do  Instituto  de  Ciências  Exatas  e  Tecnológicas;
Marlon  Corrêa  Pereira,  representando  o  Instituto  de  Ciências  Biológicas  e  da  Saúde,
nomeado pelo ato 044/2016/CRP; Paulo Nogueira Andrade Godoi, Chefe do Instituto de
Ciências Humanas e Sociais; Fabrícia Queiroz Mendes, na qualidade de Chefe do Instituto
de  Ciências  Agrárias;  Renato  Adriane  Alves  Ruas,  como  representante  suplente  dos
docentes;  Paulo  Sérgio  Monteiro,  como representante  do  Conselho  de  Ensino;  Lucélia
Cristina Alves, representante suplente dos discentes da pós-graduação e Bruno Barbosa de
Oliveira,  secretário  ad hoc desse Conselho.  O discente  Thales  Albino dos Santos,   Os
conselheiros mencionados anteriormente se reuniram para discutirem a seguinte pauta: 1 –
Apreciação  de  despachos  ad  referenda (Processos:  005577/2016;  006382/2016;
001972/2016; 006404/2016; 001703/2012; 001702/2012); 2 – Apreciação do ofício  ad
referendum 035/2016/DIR/CRP;  3 – Apreciação do ofício 006/2016/SEG;  4 – Solicita
Estágio Probatório (Processos: 014460/2013; 019852/2013; 016337/2013; 016335/2013;
016339/2013;  019308/2013;  017288/2013;  016814/2013;  020461/2013;  018306/2013;
019309/2013;  017780/2013  e  022706/2013);  5  –  Solicita  progressão  por  titulação
(Processo:  003195/2016);  6  –  Solicita  licença  para  realizar  doutorado  (Processo:
012034/2012);  7 – Solicita  autorização para cursar programa de Pós-Graduação –
Mestrado (Processos: 000756/2015 e 003107/2015); 8 – Solicita antecipação de colação
de grau (Processo: 005701/2016); 9 – Plano de Capacitação dos Docentes do Instituto
de  Ciências  Agrárias  do  Campus Rio  Paranaíba  (Processo:  001701/2012);  10  –
Apreciação da ata da 32ª reunião do COAD de 19/05/2016;  11 – Informes Gerais.
Primeiramente, o professor Frederico agradece a presença de todos e solicita inserção nessa
pauta,  dos  seguintes  processos:  003603/2016  (finalização  de  concurso  público);
007014/2016 (celebração de convênio); 007100/2016 (concessão de estrutura para colação
de  grau);  021048/2013  (treinamento  de  docente  em  doutorado)  e  006908/2013
(desfazimento  de bens permanentes).  Todos os processos foram incluídos  nessa sessão,
conforme  aprovação  dos  conselheiros.  1  –  Apreciação  de  despachos  ad  referenda
(Processos:  005577/2016;  006382/2016;  001972/2016;  006404/2016;  001703/2012;
001702/2012):  após  análise  dos  conselheiros,  todos  os  despachos  ad  referenda foram
aprovados  por  unanimidade. 2  –  Apreciação  do  ofício  ad  referendum
035/2016/DIR/CRP:  ofício  apreciado  e  aprovado  pelos  conselheiros  nessa sessão; 3  –
Apreciação do ofício 006/2016/SEG:  o ofício apresentado na reunião, foi encaminhado
pela Secretaria Geral de Graduação, vinculada à Diretoria de Ensino dessa instituição. A
solicitação apresentada a esse Conselho, fundamentou-se na análise do pedido de lotação
do aprovado no concurso de Edital 01/2016, para o cargo de Assistente em Administração,
nessa secretaria, conforme explicitações contidas no Ofício nº. 006/2016/SEG. O professor
Frederico informou ao Conselho que já existe uma previsão de lotação para esse servidor,
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levando-se  em  consideração  outras  demandas  setorias.  O  servidor  Tiago  Mendes  de
Oliveira  sugeriu  a formação de uma comissão,  com funções mapeadas por  atribuições,
onde  seriam  designados  servidores  técnico-administrativos  para  avaliarem  as  possíveis
demandas existentes, face aos constantes pedidos de servidores emanados pelos órgãos da
Universidade. O professor Paulo Sérgio, coordenador do curso de Ciência e Tecnologia de
Alimentos e membro desse conselho, revela a todos a dificuldade enfrentada diariamente
na coordenação do curso, tendo em vista que não existe um servidor técnico-administrativo
para  auxiliá-lo  nas  questões  burocráticas  e  administrativas  desse  setor.  O  professor
Frederico propõe a formação de comissão consultiva,  que irá definir, juntamente com os
técnicos administrativos,  as funções específicas para cada setor,  com representantes das
diretorias de ensino, pesquisa, extensão, administrativa financeira, setor biopsicossocial e
um  representante  técnico-administrativo  lotado  nos  laboratórios  didáticos.  A  servidora
Claudiane enfoca a necessidade de contratação de mais servidores para serem lotados  nas
coordenações de curso,  haja vista que o servidor  Leonardo Felice (lotado na Secretaria
Geral de Graduação), embora esforço constante, não tem conseguido atender às constantes
e  crescentes  diligências  existentes.  Na  ocasião,  o  professor  Frederico  destaca  que  os
trabalhos da comissão serão encaminhados às respectivas chefias imediatas e apresentados,
posteriormente, ao Conselho Acadêmico e Administrativo com o fim de deliberações sobre
suas alocações,  assim como levantamento  de funções associadas.  A formalização dessa
comissão  será  feita  através  de  ato  administrativo.  4  –  Solicita  Estágio  Probatório
(Processos:  014460/2013;  019852/2013;  016337/2013;  016335/2013;  016339/2013;
019308/2013;  017288/2013;  016814/2013;  020461/2013;  018306/2013;  019309/2013;
017780/2013 e 022706/2013): os processos foram aprovados em bloco e por unanimidade,
após  sujeição  aos  conselheiros.  5  –  Solicita  progressão  por  titulação  (Processo:
003195/2016):  o processo foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros.  6 – Solicita
licença para realizar doutorado (Processo: 012034/2012):  aprovação por unanimidade,
pelos conselheiros presentes. Foi aprovado também o processo 021048/2013, que trata da
regularização de treinamento de docente dessa instituição.  7 – Solicita autorização para
cursar  programa  de  Pós-Graduação  –  Mestrado  (Processos:  000756/2015  e
003107/2015):  aprovação por unanimidade, haja vista a liberação integral das servidoras
Guanaeli Matias de Mendonça da Silva e Cleyde Cristina Rodrigues para cursar programa
de mestrado com afastamento integral  de suas atividades.  8 – Solicita  antecipação de
colação de grau (Processo: 005701/2016): o processo foi aprovado por unanimidade nessa
sessão. Trata de colação de grau antecipada requerida pelo discente Emerson Rodrigues da
Silva,  com o intuito  de cursar  programa de mestrado na área de Engenharia  Civil,  nos
Estados Unidos.   9 –  Plano  de  Capacitação  dos Docentes  do Instituto  de  Ciências
Agrárias do Campus Rio Paranaíba (Processo: 001701/2012): aprovação unânime, após
submissão  aos  conselheiros.  10  –  Apreciação  da  ata  da  32ª  reunião  do  COAD  de
19/05/2016:  aprovada por unanimidade nessa sessão.  11 – Informes Gerais: Não foram
declarados  informes  gerais  nessa  sessão.  Na  sequência, os  processos  003603/2016
(finalização de concurso público);  007014/2016 (celebração de convênio);  007100/2016
(concessão  de  estrutura  para  colação  de  grau)  e  006908/2013  (desfazimento  de  bens
permanentes) foram  aprovados  por  unanimidade.  Concluída  a  apreciação  dos  itens  de
pauta, o presidente do COAD agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião
às onze horas e cinquenta minutos, eu, Bruno Barbosa de Oliveira, secretário  ad hoc do
Conselho  Acadêmico  e  Administrativo,  fiz  lavrar  a  presente  ata,  que,  lida  e  achada
conforme, será assinada pelo Presidente e por mim, Secretário.
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ATA DA 34ª REUNIÃO DO COAD DE 10/08/2016

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas, na sala BBT
107 do Prédio da Biblioteca da Universidade Federal de Viçosa - Campus Rio Paranaíba,
reuniu-se o Conselho Acadêmico e Administrativo, em sessão ordinária, sob a presidência
do professor Frederico Garcia Pinto, Diretor Geral; Marco Antônio Moreira de Oliveira, na
qualidade de Diretor Administrativo Financeiro; os representantes titulares dos servidores
técnico-administrativos Claudiane Silva Carvalho e Leonardo da Silva Felice; o professor
Ézio Marques da Silva, Diretor de Ensino; o professor Jairo Tronto, Diretor de Pesquisa e
Pós-Graduação; Rejane Nascentes, Chefe do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas;
Meire de Oliveira Barbosa, Chefe do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde; Paulo
Nogueira Andrade Godoi,  Chefe do Instituto de Ciências Humanas e Sociais; Frederico
Carlos Martins de Menezes Filho, como representante titular dos docentes; Paulo Sérgio
Monteiro,  como representante  titular  do Conselho de Ensino;  Martha Elisa  Ferreira  de
Almeida, na qualidade de representante suplente dos docentes e Bruno Barbosa de Oliveira,
secretário  ad hoc desse Conselho.  O discente  Thales  Albino  dos  Santos  e  a  Chefe  do
Instituto  de  Ciências  Agrárias,  professora  Fabrícia  Queiroz  Mendes,  justificaram  sua
ausência,  pessoalmente.  Os  conselheiros  mencionados  anteriormente  se  reuniram  para
discutirem  a  seguinte  pauta:  1  –  Apreciação  de  despachos  ad  referenda (Processos:
005577/2016;  002123/2016;  008240/2016;  008241/2016;  017877/2014;  008242/2016;
016910/2015;  005640/2015;  001703/2012;  001937/2015  e  003107/2015);  2  –  Solicita
progressão  funcional  (Processos:  006638/2016;  008033/2016  e  008156/2016);  3  –
Solicita aceleração de promoção (Processos: 009415/2016 e 009120/2016); 4 – Solicita
Estágio Probatório (Processos: 000088/2014; 000089/2014 e 000087/2014); 5 – Solicita
licença para realizar pós-doutorado (Processo: 017877/2014); 6 – Solicita autorização
para  cursar  programa  de  pós-graduação  stricto  sensu (Processos:  007581/2016;
007574/2016; 007577/2016; 007579/2016; 007580/2016; 007578/2016 e 007576/2016); 7
–  Solicita  autorização  para  cursar  programa  de  Pós-Graduação  –  Mestrado
(Processo:  008125/2016);  8  –  Apreciação  da  ata  da  33ª  reunião  do  COAD  de
23/06/2016  e  9  –  Informes  Gerais. Primeiramente,  o  professor  Frederico  agradece  a
presença de todos e  solicita  inserção nessa pauta,  do processo: 001703/2012 (Plano de
Capacitação dos Docentes do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas) e do ofício ad
referendum, emitido pela Diretoria Geral, aprovando participação do professor Luís César
Dias  Drumond  em  Congresso  na  Colômbia.  Esses  expedientes  foram  incluídos  nessa
sessão,  haja  vista  a  aprovação  dos  conselheiros.  1  –  Apreciação  de  despachos  ad
referenda (Processos:  005577/2016;  002123/2016;  008240/2016;  008241/2016;
017877/2014;  008242/2016;  016910/2015;  005640/2015;  001703/2012;  001937/2015  e
003107/2015):  submetidos à  análise dos conselheiros,  todos os despachos  ad referenda
foram aprovados por unanimidade. Na ocasião, a professora Rejane Nascentes destaca que
foi  liberada  a  contratação  de  docentes,  mesmo  que  no  período  eleitoral.  Informa,
igualmente,  que  existem  algumas  demandas  de  seu  Instituto,  a  fim  de  que  sejam
contratados docentes,  mas que a Pró-Reitoria  de Ensino já se manifestou favorável  aos
pedidos  e  os  professores  poderão  ser  contratados,  face  às necessidades  institucionais  e
também  ao  pleito  eleitoral  que  se  aproxima. Apreciação  do  ofício  ad  referendum
052/2016/DIR/CRP:  ofício  apreciado  e  aprovado  pelos  conselheiros  nessa  sessão,
concedendo  ao  docente  Luís  César  Dias  Drumond  afastamento  para  participar  de
Congresso na Colômbia.  2 –  Solicita  progressão funcional  (Processos:  006638/2016;
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008033/2016 e 008156/2016): os processos em questão foram aprovados por unanimidade
pelos  conselheiros,  nessa  sessão.  3  –  Solicita  aceleração  de  promoção  (Processos:
009415/2016  e  009120/2016):  os  processos  foram  aprovados  por  unanimidade,  após
análise  pelos  conselheiros.  4 –  Solicita  Estágio  Probatório  (Processos: 000088/2014;
000089/2014 e 000087/2014): os processos foram aprovados em bloco e por unanimidade,
após  sujeição  aos  conselheiros.  A  conselheira  Claudiane  Silva  Carvalho,  lotada  na
Secretaria Geral de Graduação (SEG), vinculada à Diretoria de Ensino, informa que não
pretende  atuar  nas  comissões  de  estágio  probatório,  pois  as  avaliações  realizadas  nas
comissões  não  estão  sendo  condizentes  com  a  realidade.  Solicita,  pois,  que  não  seja
integrante de nenhuma comissão dessa espécie.  Relata que integra diversas comissões e
entende que a análise deve ser feita com mais proximidade pelo orientador e pela comissão,
a fim de que se cumpra adequadamente as avaliações feitas pelos membros. A professora
Rejane Nascentes, Chefe do IEP, também informa que a avaliação de docentes deve ser
feita com mais precisão e com maior amparo da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, em
virtude de algum problema que eventualmente ocorra durante o processo de avaliação. A
professora Martha, também comenta que muitas vezes atua, na qualidade de orientadora, de
diversas comissões de estágio probatório,  mas que não acompanha de perto  o trabalho
desenvolvido pelas comissões. Segundo ela, o assunto precisa ser discutido melhor entre os
envolvidos nos processos. O professor Paulo Godoi, acrescenta que são necessários mais
critérios,  uma vez  que o acompanhamento  do servidor  em estágio  probatório  deve ser
contínuo.  Exemplifica  que  podem ser  feitas  reuniões  mensais  com os  avaliados,  como
tentativa  legal  de  aprimorar  os  procedimentos  utilizados.  Nesse  sentido,  o  professor
Frederico  levará  o  assunto  discutido  para  a  servidora  Conceição,  Chefe  do  Serviço  de
Gestão de Pessoas, com o intuito de serem apontadas falhas e serem verificadas correções
para  que  os  processos  sejam  acompanhados  com  mais  veemência.  Em  sequência,  a
conselheira  Claudiane  comunica  aos  presentes  que  também  integra  uma  comissão  de
avaliação socioeconômica  do  Campus,  a  qual  possui  a  finalidade  de  identificar  alunos
ingressantes  em situação  de  vulnerabilidade  socioeconômica.  Neste  contexto,  apresenta
nessa  sessão,  sua  inconformidade  e  preocupação em atuar  nessa  comissão,  sentindo-se
incomodada por não aceitar alguns critérios inerentes à concessão dos benefícios. Solicita,
igualmente, o desejo de não mais participar de referida comissão. Esboça sua indignação
em relação à aplicabilidade da Lei de Cotas, lei 12.711/2012, em especial, no que se refere
às condições irregulares  de sua concessão e  aplicabilidade.  Aponta  o caso do  discente
Leonardo  Ribeiro  Resende  Silva,  graduando  do  curso  de  Engenharia  Civil  dessa
universidade, ingressante no primeiro semestre de 2016. Sustenta que o referido discente
foi  contemplado  com  o  benefício  previsto  na  Lei  de  Cotas,  mas  que  as  condições
financeiras de sua família são muito boas, descrevendo que o pai desse aluno possui um
prédio e outros bens de valores consideráveis. Expõe que os documentos apresentados à
Assistente  Social,  à  época de sua matrícula,  não refletem adequadamente  sua condição
financeira e que a concessão do benefício ao referido aluno é injusta. Complementa ainda
que se sente revoltada com toda essa situação, uma vez que outro aluno, em situação de
vulnerabilidade social e econômica, poderia ter sido beneficiado. Diante disso, o professor
Frederico noticia aos membros que desconhecia essa situação e que denúncias devem ser
feitas, com o escopo de se apurar as eventuais irregularidades nos processos decisórios. 5 –
Solicita  licença  para  realizar  pós-doutorado  (Processo:  017877/2014):  trata-se  de
processo de finalização de atividades de pós-doutorado realizado pelo professor  Martin
Jesus Aparicio Alcalde, lotado no Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas, conforme
Portaria de aprovação 1086/2015, o qual foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros.
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6  –  Solicita  autorização  para  cursar  programa  de  pós-graduação  stricto  sensu
(Processos:  007581/2016;  007574/2016;  007577/2016;  007579/2016;  007580/2016;
007578/2016 e 007576/2016): os processos foram aprovados em bloco, nessa sessão, tendo
em conta a solicitação para cursar programa de pós-graduação  stricto sensu, apresentada
por  servidores  técnico-administrativos  dessa  instituição,  na  modalidade  de  Mestrado
Profissional  em  Administração  Pública  –  PROFIAP.  Logo  após,  os  processos,
002407/2016 e 002677/2015 foram apreciados por esse Conselho. Tratam de autorização
de servidores (Márcia Fernanda dos Santos e Vítor Aguiar da Silva) para cursarem curso de
graduação  com compensação  de  carga  horária. 7  –  Solicita  autorização  para  cursar
programa  de  Pós-Graduação  –  Mestrado  (Processo:  008125/2016):  aprovação  por
unanimidade, no que tange à solicitação de liberação integral,  apresentada pelo servidor
Bruno  Barbosa  de  Oliveira  para  cursar  programa  de  pós-graduação  stricto  sensu,  na
modalidade de mestrado em Direito, pela Universidade de Itaúna, por um período de 18
meses, consoante preconiza a Resolução 11/2006/CONSU.  8 – Apreciação da ata da 33ª
reunião do COAD de 23/06/2016:  ata aprovada por unanimidade,  após submissão aos
conselheiros. – Plano de Capacitação dos Docentes do Instituto de Ciências Exatas e
Tecnológicas  (Processo:  001703/2012):  aprovação  unânime,  após  submissão  aos
conselheiros,  em  virtude  de  modificações  acrescentadas  nesse  processo,  referentes  à
liberação parcial do docente Guilherme Leal Xavier, em doutoramento pela Universidade
Federal de Uberlândia. 09 – Informes Gerais: A conselheira Claudiane, outrossim, revela
não  mais  ser  necessária  sua  participação  em  Comissão,  ainda  não  instituída,  com  o
propósito de mapear funções dos servidores técnico-administrativos por atribuições, para
avaliação de demandas existentes nos setores administrativos. Sua justificativa deve-se ao
fato de que o servidor Tiago Mendes de Oliveira, que seria o Presidente dessa Comissão,
ter solicitado, através de ofício, a retirada de seu nome como integrante. Seguidamente, o
professor Frederico enfoca  que já foi emitida ordem de serviço pela Diretoria de Logística
e Obras,  vinculada à Pró-Reitoria  de Administração,  para a execução da subestação de
energia,  obra  avaliada  em  oitocentos  mil  reais.  Nessa  continuidade,  informa  sobre  o
cercamento de parte da área do campus, proveniente de emenda parlamentar de autoria do
Deputado Reginaldo Lopes, no valor de quinhentos mil reais. Expõe sobre a retomada das
construções dos prédios do Laboratório de Pesquisa (FINEP), 1º e 2º andares, assim como
os  Laboratórios  de  Ensino.  No  que  tange  à  finalização  do  prédio  do  Restaurante
Universitário,  o Diretor Administrativo Financeiro,  Marco Antônio Moreira de Oliveira,
expõe que ainda serão construídos: estacionamento, meio-fio e fossa séptica para reserva de
água. O professor Frederico comenta sobre as comemorações dos 10 anos da UFV/CRP,
em solenidade que ocorrerá no dia 11 de agosto próximo e que contará com a presença de
ex-reitores,  vice-reitores,  ex-diretores,  autoridades  e  pessoas  que  contribuíram
decisivamente para a instalação da Universidade Federal de Viçosa em Rio Paranaíba, ao
longo dessa trajetória de consolidação. Por fim, o professor Frederico também registra a
implantação do Programa de Mestrado Profissional em Química (PROFIQUI),  em rede
nacional,  já  em funcionamento  a  partir  do  segundo  semestre  de  2016  nessa  entidade.
Concluída a apreciação dos itens de pauta, o presidente do COAD agradeceu a presença de
todos e deu por encerrada a reunião às onze horas e trinta minutos, e eu, Bruno Barbosa de
Oliveira, secretário ad hoc do Conselho Acadêmico e Administrativo, fiz lavrar a presente
ata, que, lida e achada conforme, será assinada pelo Presidente e por mim, Secretário.
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ATA DA 35ª REUNIÃO DO COAD DE 05/10/2016

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas, na sala BBT
107 do Prédio da Biblioteca da Universidade Federal de Viçosa - Campus Rio Paranaíba,
reuniu-se o Conselho Acadêmico e Administrativo, em sessão ordinária, sob a presidência
do professor Frederico Garcia Pinto, Diretor Geral; Marco Antônio Moreira de Oliveira, na
qualidade de Diretor Administrativo Financeiro; os representantes titulares dos servidores
técnico-administrativos Claudiane Silva Carvalho e Leonardo da Silva Felice; o professor
Ézio Marques da Silva, Diretor de Ensino; o professor Jairo Tronto, Diretor de Pesquisa e
Pós-Graduação; Fabrícia Queiroz Mendes, Chefe do Instituto de Ciências Agrárias; Rejane
Nascentes,  Chefe  do  Instituto  de  Ciências  Exatas  e  Tecnológicas;  Meire  de  Oliveira
Barbosa,  Chefe do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde; Aline Gomes  Martins
substituindo Paulo Nogueira Andrade Godói, Chefe do Instituto de Ciências Humanas e
Sociais;  Paulo  Sérgio  Monteiro,  como  representante  titular  do  Conselho  de  Ensino;  e
Juliana  Mendes  Rocha,  secretária  ad  hoc desse  Conselho.  A  professora  Martha  Elisa
Ferreira de Almeida, justificou sua ausência, pessoalmente. Os conselheiros mencionados
anteriormente se reuniram para discutirem a seguinte pauta: 1 – Apreciação de despachos
ad  referendum (Processos:  011954/2016;  008240/2016;  011413/2016;  001704/2012;
011651/2016;  006382/2016;  010399/2016;  010626/2016;  007737/2016;  007814/2016;
009069/2016;  008577/2016;  007813/2016;  009392/2016;  009561/2016;  005640/2015;
010039/2016; 009752/2016; 010687/2016; 010946/2016);2 – Solicita Estágio Probatório
(Processos: 000716/2014; 000536/2014; 009459/2013; 000090/2014); 3 – Aprovação do
Plano de Capacitação dos Docentes do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde
(Processo: 001702/2012);4 – Solicita aceleração de promoção (Processo: 011337/2016;
011402/2016);5 – Solicita promoção horizontal (Processos: 011213/2016; 011888/2016;
011872/2016;  008208/2016;  007911/2016;  009484/2016;  010990/2016);6  –  Solicita
licença para realizar doutorado (Processo: 018681/2012; 000287/2014; 006799/2013;
002007/2015;  019647/2014;  018638/2014);7  –  Solicita  autorização  para  cursar
programa  de  Pós-Graduação  –  Mestrado  (Processos:  010008/2016;  000668/2016;
003005/2016;  013466/2015);8  –  Solicita  redistribuição  da  UFV  para  UFSCAR
(Processo: 008990/2016);9 – Solicitação de redução do número de vagas do curso de
Ciências  e  Tecnologia  de  Alimentos  (Processo:  011457/2016);10  –  Requer  lotação
provisória na UFV- CRP (Processo:  011993/2016);  11 – Apreciação da ata da 34ª
reunião  do COAD de 10/08/2016;12 –  Informes  Gerais. Primeiramente,  o  professor
Frederico  agradece  a  presença  de  todos  e  solicita  inserção  nessa  pauta,  dos  seguintes
processos:  007473/2015  (Solicita  regularização  de  docente  para  cursar  doutorado  –
professora  Viviane  Cabral  Bengezen)  e  009926/2014  (Solicita  licença  para  realizar
doutorado – professora Moema Lopes Ramos). Esses expedientes foram incluídos nessa
sessão,  haja  vista  a  aprovação  dos  conselheiros.  1  –  Apreciação  de  despachos  ad
referendum (Processos:  011954/2016;  008240/2016;  011413/2016;  001704/2012;
011651/2016;  006382/2016;  010399/2016;  010626/2016;  007737/2016;  007814/2016;
009069/2016;  008577/2016;  007813/2016;  009392/2016;  009561/2016;  005640/2015;
010039/2016;  009752/2016;  010687/2016;  010946/2016):  submetidos à  análise  dos
conselheiros,  todos  os  despachos  ad  referenda foram  aprovados  por  unanimidade.  2
-Solicita  Estágio  Probatório  (Processos:  000716/2014;  000536/2014;  009459/2013;
000090/2014):  os  processos  em  questão  foram  aprovados  por  unanimidade  pelos
conselheiros, nessa sessão.  3 – Aprovação do Plano de Capacitação dos Docentes do
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Instituto  de  Ciências  Biológicas  e  da  Saúde  (Processo:  001702/2012):  o  processo
destacado foi  aprovado por  unanimidade,  após  análise  pelos  conselheiros.  4 – Solicita
aceleração  de  promoção  (Processo:  011337/2016;  011402/2016):  os  processos  foram
aprovados  em  bloco  e  por  unanimidade  pelos  conselheiros.  5  –  Solicita  promoção
horizontal  (Processos:  011213/2016;  011888/2016;  011872/2016;  008208/2016;
007911/2016;  009484/2016;  010990/2016):  processos  aprovados  em  bloco  por
unanimidade.  6  –  Solicita  licença  para  realizar  doutorado  (Processo:  018681/2012;
000287/2014;  006799/2013;   002007/2015;  019647/2014;  018638/2014):  os  processos
foram  aprovados  em  bloco,  nessa  sessão,  pelos  presentes,  inclusive  os  processos
007473/2015 e 009926/2014 que foram inseridos  na  pauta  no início  dessa sessão.  7 –
Solicita autorização para cursar programa de Pós-Graduação – Mestrado (Processos:
010008/2016;  000668/2016;  003005/2016;  013466/2015):  aprovação  em  bloco,  por
unanimidade dos referidos processos. 8 – Solicita redistribuição da UFV para UFSCAR
(Processo: 008990/2016):  a solicitação apresentada de redistribuição do professor Murilo
Coelho Naldi,  lotado no Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas deste  Campus,  foi
aprovada por unanimidade pelos conselheiros, em contrapartida a UFSCAR (Universidade
Federal de São Carlos) enviará código de vaga para suprir a ausência da vaga anteriormente
ocupada pelo referido professor.   9– Solicitação de redução do número de vagas do
curso  de  Ciências  e  Tecnologia  de  Alimentos  (Processo:  011457/2016):  aprovação
unânime, após submissão aos conselheiros, professora Fabrícia explica aos conselheiros,
que o motivo da redução da oferta de vagas no curso citado é em função das vagas ociosas
e que não estavam sendo preenchidas devido a grande desistência dos alunos matriculados.
10 – Requer lotação provisória na UFV- CRP (Processo: 011993/2016):  Solicitação
apresentada por Paulo Resende Silva, servidor lotado no  Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios, de lotação provisória neste Campus, em virtude de ser natural de Rio
Paranaíba e por questões familiares. Os conselheiros após a aprovação, sugeriram que a
PGP fizessem uma análise criteriosa da possibilidade desta lotação provisória, se não há
impedimentos  legais  para  realização  da  mesma,  em virtude  do  MPDFT ser  um órgão
distrital vinculado ao Poder Judiciário, bem como, se haveria um desvio de função já que o
cargo ocupado pelo requerente no MPDFT é técnico administrativo/inspetor e agente de
segurança institucional e a pretensão apresentada seria na área de agronomia ou similar,
função  compatível  com técnico  agrícola. 11  -  Apreciação  da  ata  da  34ª  reunião  do
COAD de 10/08/2016: ata aprovada por unanimidade, após submissão aos conselheiros. 12
– Informes Gerais: A conselheira Claudiane, pede a palavra para comunicar que solicitará
redistribuição para a UNB (Universidade de Brasília). Bem como pergunta ao Presidente
do COAD, professor Frederico, sobre a possibilidade de mais vagas para o cargo de nível
D - assistente em administração para este Campus; embora houvesse diversas solicitações
desta Diretoria para liberação de mais vagas para contratação de técnico-administrativos,  a
justificativa da Reitoria é que não há vagas existentes neste momento, respondeu  professor
Frederico. Seguidamente,  o  professor  Frederico  enfoca   que  o  RU  (Restaurante
Universitário)  conforme  planejamento,  poderá  ser  inaugurado  no  primeiro  semestre  de
2017. Nessa continuidade, informa também que já está sendo iniciado a instalação do piso
no  prédio  do  Laboratório  de  Pesquisa  (FINEP).  Outro  ponto  destacado pelo  professor
Frederico é sobre a subestação de energia que deverá ser licitada em breve e o projeto da
rede  de  esgoto  sanitário  já  esta  sendo  realizado  pelo  setor  responsável.  O  Diretor
Administrativo  Financeiro,  Marco  Antônio  Moreira  de  Oliveira,  explica  que  para  a
implementar  o  serviço  financeiro  no  Campus e  necessário  a  contratação  de  dois
profissionais, um administrador e um contador. Assim como,  foi solicitado junto ao MEC
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(Ministério da Educação) a liberação de vagas de nível C, sendo apenas liberado o cargo de
contramestre, e que haverá concurso público para contratação desta função.  Concluída a
apreciação dos itens de pauta, o presidente do COAD agradeceu a presença de todos e deu
por encerrada a reunião às dez horas e cinquenta e cinco minutos, e eu, Juliana Mendes
Rocha, secretária  ad hoc do Conselho Acadêmico e Administrativo, fiz lavrar a presente
ata, que, lida e achada conforme, será assinada pelo Presidente e por mim, Secretária.
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ATA DA 36ª REUNIÃO DO COAD DE 07/12/2016

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas, na sala
BBT 106  do  Prédio  da  Biblioteca  da  Universidade  Federal  de  Viçosa  -  Campus Rio
Paranaíba, reuniu-se o Conselho Acadêmico e Administrativo, em sessão ordinária, sob a
presidência do professor Frederico Garcia Pinto, Diretor Geral; Marco Antônio Moreira de
Oliveira, na qualidade de Diretor Administrativo Financeiro; os representantes titulares dos
servidores técnico-administrativos Claudiane Silva Carvalho; o professor Cristiano Pacheco
de Deus Mundim,  Diretor  de  Extensão e  Cultura;  o  professor  Ézio  Marques  da  Silva,
Diretor de Ensino; o professor Jairo Tronto, Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação; Fabrícia
Queiroz  Mendes,  Chefe do Instituto  de Ciências Agrárias;  Rejane Nascentes,  Chefe  do
Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas; Meire de Oliveira Barbosa, Chefe do Instituto
de Ciências Biológicas e da Saúde; Paulo Nogueira Andrade Godói, Chefe do Instituto de
Ciências  Humanas  e  Sociais;  Paulo  Sérgio  Monteiro,  como  representante  titular  do
Conselho de  Ensino;  o  representante  titular  da comunidade,  Maycon Cristian  de Paiva
Souza  e Juliana Mendes Rocha, secretária ad hoc desse Conselho. Justificaram a ausência:
Martha Elisa Ferreira de Almeida, Frederico Carlos Martins de Menezes Filho e  Leonardo
da Silva Felice. Os conselheiros mencionados anteriormente se reuniram para discutirem a
seguinte pauta:  1 – Apreciação de despachos  ad referendum (Processos: 010429/2016;
004426/2009;  002431/2016;  006716/2014;  010399/2016;  008241/2016;  006404/2016;
008242/2016;  012825/2016;  012929/2016;  013048/2016;  013047/2016;  013049/2016;
014068/2016; 013255/2016; 014325/2016; 014025/2016);2 – Solicita Estágio Probatório
(Processos: 004038/2014; 015938/2013; 000420/2014; 009449/2013);3 – Aprovação do
Plano  de  Capacitação  dos  Docentes  do  Instituto  de  Ciências  Humanas  e  Sociais
(Processo:  001704/2012);4  –Solicita  aceleração  de  promoção  (Processo:
014937/2016);5  –Solicita  promoção  horizontal  (Processo:  013390/2016);6  –  Solicita
licença para realizar doutorado(Processos: 016232/2013; 017197/2015; 001129/2016;
016070/2013);7–Solicita  licença  para  realizar  pós-doutorado  (Processo:
005014/2015);8 – Solicita autorização para participação de conferência na Colômbia
(Processo: 009618/2016);9 – Solicita horário especial ao servidor estudante (Processo:
012380/2016);10  -  Solicita  alteração  do  Calendário  Escolar   de  Graduação  2016
(Processo:  001147/2016).11  –  Informes  Gerais. Primeiramente,  o  professor  Frederico
agradece  a  presença  de  todos  e  solicita  inserção  nessa pauta,  dos  seguintes  processos:
014742/2016 (Solicita  antecipação de colação de grau – matricula  686)  e 012034/2012
(Solicita licença para realizar doutorado do Prof. Ney Paulo Moreira ). Esses expedientes
foram incluídos nessa sessão, haja vista a aprovação dos conselheiros. 1 –  Apreciação de
despachos  ad  referendum (Processos:  010429/2016;  004426/2009;  002431/2016;
006716/2014;  010399/2016;  008241/2016;  006404/2016;  008242/2016;  012825/2016;
012929/2016;  013048/2016;  013047/2016;  013049/2016;  014068/2016;  013255/2016;
014325/2016; 014025/2016): submetidos à análise dos conselheiros, todos os despachos ad
referenda foram aprovados por unanimidade.  2 -Solicita Estágio Probatório (Processos:
004038/2014; 015938/2013; 000420/2014; 009449/2013): os processos em questão foram
aprovados por unanimidade pelos conselheiros, nessa sessão. 3 – Aprovação do Plano de
Capacitação  dos  Docentes  do  Instituto  de  Ciências  Humanas  e  Sociais  (Processo:
001704/2012):  o processo destacado foi  aprovado por  unanimidade,  após  análise  pelos
conselheiros. 4 – Solicita aceleração de promoção (Processo: 014937/2016): o processo
apresentado foi  aprovado  por  unanimidade pelos conselheiros.  5 – Solicita  promoção
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horizontal  (Processo:  013390/2016):  aprovado  por  unanimidade.  6  –  Solicita  licença
para  realizar  doutorado(Processos:  016232/2013;  017197/2015;  001129/2016;
016070/2013):  os  processos  foram  aprovados  em bloco,  nessa  sessão,  pelos  presentes,
inclusive do processo 012034/2012 que foi inserido na pauta no início dessa sessão.  7 –
Solicita licença para realizar pós-doutorado (Processo: 005014/2015)):  aprovado por
unanimidade  o  referido  processo.  8  –  Solicita  autorização  para  participação  de
conferência  na  Colômbia  (Processo:  009618/2016):  os  relatórios  finais  da  viagem
realizada pelo Prof. Luís César Dias Drumond, foram aprovados por todos os presentes.  9–
Solicita  horário  especial  ao  servidor  estudante  (Processo:  012380/2016): aprovação
unânime,  após  submissão  aos  conselheiros,  a  conselheira  e  servidora  deste  Campus,
Claudiane Silva Carvalho, explica aos conselheiros, que esta cursando algumas disciplinas
como aluna  especial  no  Programa de Doutorado  em Direito  da  UnB (Universidade  de
Brasília). 10 – Solicita alteração do Calendário Escolar  de Graduação 2016 (Processo:
001147/2016):  Foi  publicado  em  11  de  novembro  de  2016  a  homologação  da  Lei
Municipal nº. 1520/2016, que dispõe sobre feriado municipal no dia 13 de dezembro, data
em que se comemora o dia de Santa Luzia, que é padroeira de uma comunidade pertencente
ao  município  de  Rio  Paranaíba.  O Senhor  vereador  Maycon Cristian  de  Paiva  Souza,
também conselheiro desta mesa, explicou os motivos que levaram a criação e aprovação
desta Lei, bem como sua importância para os cidadãos deste município. Desta forma, sendo
pertinente a  inclusão do referido feriado municipal junto ao Calendário de Graduação do
Campus  Rio  Paranaíba.  A  alteração  foi  aprovada  por  unanimidade:  11  -  Solicita
antecipação de colação de grau – matricula 686 (Processo: 014742/2016):   Processo
inserido na pauta no início dessa sessão foi  aprovado por unanimidade. 12 -  Informes
Gerais: A conselheira  Claudiane,  pede  a  palavra  para  agradecer  o  tempo  que  esteve
participando de forma ativa, como representante dos Servidores Técnico-administrativos,
junto  a  este  Conselho,  cuja  a   presente  reunião  encerra  o  seu  período  de  designação.
Aproveitando a oportunidade, Claudiane ainda pergunta ao Prof. Frederico se há alguma
informação por parte da Reitoria, se haverá o corte do ponto dos servidores que aderiram
ao movimento grevista, o que foi negado pelo Presidente deste Conselho, já que a Reitora
Professora Nilda de Fátima Ferreira  Soares  não fez qualquer  menção sobre o assunto.
Quanto a inauguração do RU – Restaurante Universitário,  devido alguns ajustes finais,
deverá  ser  inaugurado  no  fim  do  1º  semestre  de  2017.  Professor  Frederico  ainda
complementa, que o setor biopsicossocial será instalado junto ao RU.  Informa também que
o cercamento do Campus será iniciado em janeiro de 2017, inclusive a empresa  já está
devidamente  contratada.  Quanto aos problemas com a fossa,  Professor  Frederico relata
brevemente que foi realizado o esgotamento da mesma e a construção da rede de esgoto, já
autorizada,  depende exclusivamente da liberação da Pró-Reitoria de Administração para
realizar  a  Licitação.  Claudiane  ainda  comenta  sobre  a  Comissão  de  criação  de  novos
cursos, Professora Rejane responde que a mesma encontra-se com sua atividades suspensas,
sem  previsão  de  criação  de  novos  cursos,  por  enquanto.  Para  finalizar   o  Diretor
Administrativo Financeiro, Marco Antônio informa que o contrato do quilômetro rodado já
está funcionando com mais três carros para atender as viagens do Campus.  Concluída a
apreciação dos itens de pauta, o presidente do COAD agradeceu a presença de todos e deu
por encerrada a reunião às dez horas e cinquenta minutos, e eu, Juliana Mendes Rocha,
secretária ad hoc do Conselho Acadêmico e Administrativo, fiz lavrar a presente ata, que,
lida e achada conforme, será assinada pelo Presidente e por mim, Secretária.
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