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ATA DA 37ª REUNIÃO DO COAD DE 17/03/2017

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, 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  Cleyde  Cristina  Rodrigues  Caetano  e  Meire  Gisele
Rocha; 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; o servidor Técnico-administrativo Thiago Correa Borges, representando
a Professora Rejane Nascente, 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;  os  representantes
titulares  dos  docentes,  professores,  Antônio  Carlos  Brunozi  Júnior  e  Frederico  Carlos
Martins de Menezes Filho e o suplente Marlon Correia Pereira; e Juliana Mendes Rocha,
secretária ad hoc desse Conselho.  Os conselheiros mencionados anteriormente se reuniram
para  discutirem  a  seguinte  pauta:  1  –  Apreciação  de  despachos  ad  referendum
(Processos:  001051/2017;  016444/2016;  009926/2014;  014068/2016;  001881/2017;
001093/2017;  011713/2016;  014325/2016;  013255/2016;  001429/2017;  014068/2016;
000263/2017;  000968/2017;  016103/2016;  016061/2013;   001096/2017;  000520/2017;
0001134/2017;  012958/2016;  013620/2016;  015037/2016;  000250/2017;  000141/2017;
011954/2016;  015808/2016;  002688/2017;  002689/2017;  001372/2017;  000911/2017;
001580/2017;  000910/2017;  0015186/2016;  012051/2009);2  –  Solicita  Estágio
Probatório  (Processos:  009568/2014;  011155/2014;  009787/2014;  006605/2014;
013584/2014);3 – Aprovação do Plano de Capacitação dos Docentes do Instituto de
Ciências Humanas e Sociais (Processo: 001704/2012);4 – Solicita licença para realizar
doutorado(Processos:  017876/2014;  001937/2015;  006799/2013;  014846/2013;  001761/2016;
005945/2015;  006716/2014;  016232/2013;  002431/2016);5  -  Solicita  horário  especial  ao
servidor  estudante  (Processo:  016159/2014);  6  –  Solicita  autorização  para  cursar
disciplinas de graduação com compensação de carga horaria (Processos: 002677/2015;
002407/2016);7  -  Solicita  autorização  para  cursar  Programa  de  Pós-graduação  –
Mestrado  (Processos:   000547/2017;  000850/2017);  8  -  Concessão  de  Estrutura  para
realização  da  Solenidade  de  Colação  de  Grau  dos  Formandos  de  2016/II  da
Universidade Federal de Viçosa – Campus Rio Paranaíba (Processo: 002187/2017); 9
–  Apreciação das Atas  da 35ª  e  36ª  reunião  do COAD; (em anexo);  10 -  Solicita
Remoção para o Campus de Rio Paranaíba (Processo: 013982/2016);11 – Informes
Gerais. Primeiramente, o professor Frederico, agradece a presença de todos, parabeniza e
deseja boas vindas aos novos Conselheiros, eleitos no dia 02/03/2017 para mandato de dois
anos, conforme  disposto no Edital de Convocação 001/2017/COAD, sendo: as servidoras
Cleyde Cristina Rodrigues Caetano e Meire Gisele Rocha como representantes titulares dos
servidores  técnico-administrativos  e  os  professores  Antônio  Carlos  Brunozi  Júnior  e
Marlon Correia Pereira, titular e suplente, respectivamente, como representantes titulares
dos  docentes.  Após  os  cumprimentos,  solicita  inserção  nessa  pauta,  dos  seguintes
processos:  002976/2017 (Solicita  redistribuição  da  UFU(Campus  Monte  Carmelo)  para
UFV-CRP – Ernani Lopes Possato);  000711/2017 (Solicita promoção de professor adjunto
4 para associado 1- Prof. Ney Paulo Moreira) e 000141/2017 (solicita abertura de concurso
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público para contratação de professor substituto na área de Ciências Biológicas para a UFV
- Campus Rio Paranaíba).  Esses expedientes foram incluídos nessa sessão,  haja vista a
aprovação dos conselheiros.  1 –   Apreciação de despachos  ad referendum (Processos:
001051/2017;  016444/2016;  009926/2014;  014068/2016;  001881/2017;  001093/2017;
011713/2016;  014325/2016;  013255/2016;  001429/2017;  014068/2016;  000263/2017;
000968/2017;  016103/2016;  001096/2017;  000520/2017;  0001134/2017;  012958/2016;
013620/2016;  015037/2016;  000250/2017;  000141/2017;  011954/2016;  015808/2016;
002688/2017;  002689/2017;  001372/2017;  000911/2017;  001580/2017;  000910/2017;
0015186/2016; 012051/2009):  submetidos à  análise dos conselheiros, todos os despachos
ad  referenda foram  aprovados  por  unanimidade.  2 -Solicita  Estágio  Probatório
(Processos:  009568/2014;  011155/2014;  009787/2014;  006605/2014;  013584/2014):  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  professor  Paulo  (chefe  do  referido  Instituto)
comentou sobre o parecer da PPG (Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação) referente aos
pedidos  de  afastamento  dos  professores  para  treinamento  (doutorado),  devido  uma
burocratização  nos  trâmites  dos  processos,  tendo  em  vista  a  exigência  da  PPG,  por
doutorados  com conceito   5  na  CAPES.  A PPG está  dando parecer  contrário  para  os
treinamentos onde as notas são  inferiores a 5 pela CAPES, com fundamento no artigo 92
da  Resolução  15/2015  CONSU.  Ainda  esclarece  que  é  necessário  fazer  um  despacho
justificando  os  motivos  para  o  docente  realizar  o  doutorado  com  conceito  menor  ao
indicado  pela  PPG.  Quanto  a  solicitação  da  professora  Marilene  Sousa  Campos  de
liberação para pós-doutorado categoria sanduíche a ser realizado na Itália, no período de
15/11/2017 até 15/03/2018, apesar de constar o prazo para liberação de um ano, a liberação
solicitada será por apenas 4 meses. O processo destacado foi aprovado por unanimidade,
após análise pelos conselheiros. 4 – Solicita licença para realizar doutorado(Processos:
017876/2014; 001937/2015; 006799/2013; 014846/2013; 001761/2016; 005945/2015; 006716/2014;
016232/2013;  002431/2016):  os  processos  apresentados  em questão  foram  aprovados  por
unanimidade  pelos  conselheiros.  5  –  Solicita  horário  especial  ao  servidor  estudante
(Processo:  016159/2014):  aprovado  por  unanimidade.  6  –  Solicita  autorização  para
cursar  disciplinas  de  graduação  com  compensação  de  carga  horaria  (Processos:
002677/2015; 002407/2016):  os processos foram aprovados pelos presentes.  7 – Solicita
autorização  para  cursar  Programa  de  Pós-graduação  –  Mestrado  (Processos:
000547/2017; 000850/2017):  Professora Meire (chefe do Instituto de Ciências Biológicas e
da  Saúde)  pede  a  palavra  para  comentar  sobre  o  pedido  de  afastamento  integral  das
atividades do técnico de laboratório Fábio Martins Campos,  que não foi  realizada com
antecedência, o que gerou um grande desconforto entre o IBP e os técnicos de laboratório,
que  não obtiveram treinamento  do  referido  técnico  em afastamento,  para  assumir  suas
funções nos laboratórios que o mesmo auxiliava, devido as atividades específicas de cada
um,  poderia  ter  causado  um  comprometimento  nas  aulas  práticas.  Ainda  salienta  as
dificuldades  que  poderão  ocorrer  caso  outro  técnico  de  laboratório  venha  a  solicitar
afastamento integral das atividades, sugerindo que seja feita uma ferramenta que organize a
saída dos técnicos, especialmente de laboratório, assim evitando maiores transtornos, como
o recentemente ocorrido. Professor Frederico, sugere que os Institutos se reúnam para criar
a ferramenta de organização das solicitações de afastamento total. Os processos em questão
foram aprovados por  unanimidade  .  8 –  Concessão de Estrutura para realização da
Solenidade de Colação de Grau dos Formandos de 2016/II da Universidade Federal
de Viçosa – Campus Rio Paranaíba (Processo: 002187/2017):  o presente processo foi
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aprovado por  todos  os  presentes.   9–  Apreciação das Atas  da 35ª  e  36ª  reunião do
COAD;  (em  anexo): aprovação  unânime,  após  submissão  aos  conselheiros,  das  Atas
citadas,  referente  as  duas  ultimas  reuniões  de  2016.  10 –  Solicita  Remoção  para  o
Campus  de  Rio  Paranaíba  (Processo:  013982/2016):  Foi  solicitado  pela  servidora
técnico-administrativa, Maria Gontijo Castro – matricula 10157/UFV, remoção do Campus
de Viçosa para o Campus de Rio Paranaíba, em virtude de questões familiares, sem contra
partida entre os Campis. A referida servidora, que é pedagoga, já encontra-se em lotação
provisória,  na  secretaria  da  Diretoria  de  Ensino,  até  a  efetivação  da  tramitação  deste
processo. A solicitação foi aprovada por unanimidade, pois a função de pedagoga é uma
demanda antiga do CRP. Inclusão em pauta:  Professor Frederico, coloca em votação os
processos  inseridos  em pauta  no  início  dessa  reunião:  Processo  002976/2017  (Solicita
redistribuição da UFU(Campus Monte Carmelo) para UFV-CRP – Ernani Lopes Possato),
o pedido em questão é de um servidor da UFU – Campus de Monte Carmelo, que exerce
cargo  de  Engenheiro  Florestal  naquela  Instituição,  tanto  o  IAP  (Instituto  de  Ciências
Agrárias )   quanto a Diretoria  Administrativa  Financeira,  deram pareceres favoráveis a
redistribuição solicitada, porém não há um código de vaga específico para oferecerem em
contrapartida.    O professor  Antônio  Carlos  comenta  que  a  vinda  de  um  Engenheiro
Florestal para o CRP, seria bastante aproveitável, devido as várias atividades desenvolvida
por  este  profissional.  Professor  Frederico  lembra  que  já  haviam  outras  demandas  do
Campus para contratação,  como um outro psicólogo,  que seria uma das prioridades.  A
presente solicitação foi aprovada por todos os Conselheiros,  quando houver um código de
vaga compatível.  Processo 000711/2017 (Solicita promoção de professor adjunto 4 para
associado  1- Prof.  Ney  Paulo  Moreira) e  000141/2017  (solicita  abertura  de  concurso
público para contratação de professor substituto na área de Ciências Biológicas para a UFV
-  Campus  Rio  Paranaíba)  ambos  os  processos  apresentados,  foram  aprovados. 11  -
Informes  Gerais: Primeiramente  O  Professor  Frederico  informa  que  as  obras  de
cercamento  do  Campus  CRP  II,  já  foram  iniciadas.  Inicialmente  o  cercamento  será
realizado nas áreas próximas aos prédios,  pois devido ao alto custo do projeto,  não foi
possível cercar todo o terreno.  Quanto a inauguração do RU – Restaurante Universitário,
existe a probabilidade de ocorrer  neste primeiro semestre  de 2017.  Professor Frederico
ainda complementa que o projeto de energia  (cabide de energia)  já está sob análise da
CEMIG. Informa também que a empresa responsável pelo xerox que funcionava no PVA,
pediu o encerramento do contrato devido problemas financeiros.  A Conselheira Cleyde
pede  a  palavra  para  apresentar  um  oficio  encaminhado  pela  servidora  técnico-
administrativa    Fernanda Aparecida  dos  Santos  Cottini,  sobre  quais  os  critérios  serão
adotados para escolha do servidor  que pretende ocupar  a vaga que surgirá  no setor de
atendimento da Biblioteca. Professor Ézio explica que esse assunto ainda não foi discutido
internamente,  que  a  decisão  deveria  ser  tomada  pela  chefia  do  setor.  Concluída  a
apreciação dos itens de pauta, o presidente do COAD agradeceu a participação de todos e
deu por encerrada a reunião às onze horas e vinte 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 38ª REUNIÃO DO COAD DE 26/04/2017

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta
minutos, 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
extraordinária, 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 Cleyde Cristina Rodrigues
Caetano e Meire Gisele Rocha; 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; Professora Rejane Nascente, 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; os representantes titulares dos docentes, professores, Antônio Carlos
Brunozi Júnior e Frederico Carlos Martins de Menezes Filho e o suplente Marlon Correia
Pereira;  e  Juliana  Mendes  Rocha,  secretária  ad  hoc desse  Conselho.   Os  conselheiros
mencionados anteriormente se reuniram para discutirem a seguinte pauta: 1 – Apreciação
de  despachos ad  referendum (Processos:   004533/2017,  016472/2016,  004692/2017,
001429/2017,  004058/2017,  001134/2017,  001489/2017,  003636/2017,  003719/2017,
001703/2012,  004310/2017,  003730/2017,  003731/2017,  003038/2017,  001433/2017,
005058/2017);2 – Solicita Estágio Probatório (Processos: 0013903/2014, 008782/2013,
022104/2013, 004321/2014, 015686/2010); 3 – Solicita licença para realizar doutorado
(Processos:  012051/2009,  005640/2015,  018681/2012,  002007/2015,  018638/2014);4  -
Solicita autorização para cursar  Programa de Pós-graduação - Mestrado (Processos:
013466/2015,  022596/2013);5  – Composição da Comissão Eleitoral  para escolha do
novo Diretor Geral do Campus; 6 – Aprovação da Resolução 001/2017 do COAD;7 –
Informes Gerais. Primeiramente, o professor Frederico, deseja um bom dia e agradece a
presença de todos. Após os cumprimentos, solicita inversão da pauta, iniciando a votação
pelos itens 5 e 6: (Composição da Comissão Eleitoral para escolha do novo Diretor Geral
do Campus e Aprovação da Resolução 001/2017 do COAD), os conselheiros manifestam-
se favoráveis e a reunião incia-se pelo item 6: 6 – Aprovação da Resolução 001/2017 do
COAD: Professora Fabrícia já indicada pelo Diretor Geral professor Frederico para ser a
Presidente da Comissão Eleitoral para consulta a escolha do novo Diretor Geral da UFV-
CRP, tendo em vista que o mandato do atual Diretor encerra-se em 17 de junho de 2017,
apresenta  prévia da Resolução nº. 001/2017 COAD, com algumas sugestões de datas para
realização do período eleitoral, como também, a sugestão  de participação de apenas duas
pessoas de cada categoria (docentes, técnico-administrativo e discentes). Após a discussão
entre  os  conselheiros,  ficou  aprovado  a  participação  de  duas  pessoas  por  categoria  na
Comissão e as seguintes datas para a Resolução 001/2017 COAD: Inscrição dos candidatos
(02 e 03 de maio);  Divulgação das inscrições recomendadas (  03 de maio);  prazo para
interposição  de  recurso  e  homologação  dos  resultados  (04  de  maio);  Divulgação  e
discussão dos planos e gestão dos candidatos (05 até 16 maio);  consulta a comunidade
acadêmica (18 de maio); reunião do colégio eleitoral para organização da lista tríplice (19
de maio).  5 – Composição da Comissão Eleitoral para escolha do novo Diretor Geral
do  Campus:  Inciou-se  em  seguida  a  sugestão  e  indicação  de  nomes  para  compor  a
Comissão  Coordenadora  de  Consulta,  sendo  a  professora  Fabrícia  Queiroz  Mendes  a
Presidente  da  referida  Comissão,  indicada  anteriormente  pelo  Diretor  Geral  professor
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Frederico,  que  também  indicou  a  inclusão  do  conselheiro  suplente,  professor  Marlon
Correia  Pereira.  Professora  Fabrícia  sugere  o  nome  do  servidor  técnico  administrativo
Thiago  Correa  Borges  ,  que  havia  manifestado  interesse  em  participar  da  Comissão.
Professor Frederico também indica a conselheira Cleyde Cristina Rodrigues Caetano, assim
fechando a composição dos docentes e servidores  técnicos  administrativos.  Quanto  aos
discentes,  foram  indicados  pelos  presentes  os  alunos  Gustavo  Henrique  Dias  Souza
(matricula  3350) e Weflly  Silva Cavalcanti  (matricula  4654).   Colocada em votação,  a
Comissão  Coordenadora  de  Consulta,  com  os  nomes  indicados,  foi  aprovada  por
unanimidade. Finalizando os itens relacionados com a eleição do Diretor Geral, entrou em
apreciação os demais assuntos instituídos em pauta.  1 –  Apreciação de  despachos ad
referendum (Processos:   004533/2017,  016472/2016,  004692/2017,  001429/2017,
004058/2017,  001134/2017,  001489/2017,  003636/2017,  003719/2017,  001703/2012,
004310/2017,  003730/2017,  003731/2017,  003038/2017,  001433/2017,  005058/2017):
submetidos à  análise dos conselheiros, todos os despachos ad referenda foram aprovados
por  unanimidade.2–  Solicita  Estágio  Probatório  (Processos:  0013903/2014,
008782/2013, 022104/2013, 004321/2014, 015686/2010):  os processos em questão foram
aprovados  por  unanimidade  pelos  conselheiros,  nessa sessão.3 –  Solicita  licença  para
realizar doutorado (Processos: 012051/2009, 005640/2015, 018681/2012, 002007/2015,
018638/2014): Os processos destacados foram aprovados, após análise pelos conselheiros.
4  -  Solicita  autorização para  cursar   Programa  de  Pós-graduação -  Mestrado
(Processos: 013466/2015, 022596/2013):  os processos apresentados foram aprovados por
unanimidade pelos conselheiros.   Concluída a apreciação dos itens de pauta, o Presidente
do COAD agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião às dez horas 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 39ª REUNIÃO DO COAD DE 19/05/2017

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, 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  Cleyde  Cristina  Rodrigues  Caetano  e  Meire  Gisele
Rocha; 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; o servidor técnico-administrativo Thiago Correa Borges representante
da  Professora Rejane Nascente,  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;  os
representantes  titulares  dos  docentes,  professores,  Antônio  Carlos  Brunozi  Júnior  e
Frederico Carlos Martins de Menezes Filho e o suplente Marlon Correia Pereira; e Juliana
Mendes  Rocha,  secretária  ad  hoc desse  Conselho.   Os  conselheiros  mencionados
anteriormente se reuniram para discutirem a seguinte pauta: 1 – Apreciação de despachos
ad  referendum (Processos:   005646/2017,  004936/2017,  004930/2017,  005653/2017,
005727/2017, 005647/2017);2 – Solicita Estágio Probatório (Processos: 000077/2013,
010355/2014, 000422/2014, 000133/2014); 3 – Solicita licença para realizar doutorado
(Processos:  014846/2013,  001129/2016,  002431/2016);4  -  Solicita  autorização para
cursar   Programa  de  Pós-graduação -  Mestrado  (Processos:  007580/2016,
007577/2016,  001913/2017,  000668/2016,  007574/2016,  007576/2016,  007579/2016,
003005/2016, 010008/2016);5 – Solicita regularização da situação de docente nomeada
pela UFV cursando pós-graduação. (Processo: 003066/2017);6 – Solicita autorização
para  afastamento  do  Pais  (Processos:  014533/2016,  014532/2016,  002688/2017,
002689/2017);7  –  Solicita  redistribuição  da  Universidade  Federal  de  Alfenas  para
UFV Campus Rio Paranaíba (Processo: 003555/2017);8 – Aprovação do resultado da
consulta à comunidade acadêmica para escolha da Diretoria Geral e organização da
lista tríplice;9 - Apreciação das atas da 37ª  e 38ª reunião do COAD;10 – Informes
Gerais. Primeiramente, o professor Frederico, deseja um bom dia e agradece a presença de
todos. Após os cumprimentos, solicita inclusão de pauta dos seguintes processos: Processo
06323/2017;  Processo  06022/2017;  Processo  001937/2015;  Processo  006799/2013;
Processo  001606/2013;  Processo  019647/2014;  Processo  010039/2016;  Processo
006389/2017:Após consulta aos presente esses expedientes foram incluídos nessa sessão,
haja  vista  a  aprovação dos  conselheiros.1 –  Apreciação de  despachos ad referendum
(Processos:   005646/2017,  004936/2017,  004930/2017,  005653/2017,  005727/2017,
005647/2017):  submetidos à  análise dos conselheiros,  todos os despachos  ad referenda
foram  aprovados  por  unanimidade.2  –  Solicita  Estágio  Probatório  (Processos:
000077/2013, 010355/2014, 000422/2014, 000133/2014):  os processos em questão foram
aprovados por unanimidade.  3 – Solicita licença para realizar doutorado (Processos:
014846/2013, 001129/2016, 002431/2016) Incluídos em pauta (Processo 001937/2015;
Processo  006799/2013;  Processo  001606/2013;  Processo  019647/2014;  Processo
010039/2016): Os processos destacados foram aprovados, após análise pelos conselheiros,
inclusive  os  inseridos  em  pauta  nessa  sessão.  4  -  Solicita  autorização para  cursar
Programa  de  Pós-graduação -  Mestrado  (Processos:  007580/2016,  007577/2016,
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001913/2017,  000668/2016,  007574/2016,  007576/2016,  007579/2016,  003005/2016,
010008/2016):  Os  conselheiros  iniciaram  a  análise  dos  processos  apresentados,  foi
levantada  a  questão  constante  no  processo  001913/2017,  da  autorização  realizada  pelo
Colegiado do IEP, para licença parcial com redução da jornada de trabalho do servidor
técnico  de  laboratório  Vander  Alencar  de  Castro,  para  cursar  mestrado  em  química,
programa ofertado no Campus Rio Paranaíba. O servidor Thiago, representante da Chefia
do referido Instituto, explicou que após consulta a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas em
Viçosa, houve a orientação de seguir as determinações previstas na Norma Técnica SEI
nº. 6197/2015-MP – que trata da possibilidade de afastamento parcial para participação em
programa  de  pós-graduação  stricto  sensu no  País.  Os  Conselheiros  desconheciam  as
diretrizes da citada Norma Técnica,  a servidora Cleyde sugeriu que fosse realizado um
levantamento sobre quais os direitos dos  técnico-administrativos para afastamento junto
com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. A Professora Meire também sugeriu que seria
interessante  haver  um  documento  com  anuência  dos  demais  servidores  do  setor  onde
ocorrerá o afastamento de algum técnico,  com a finalidade das responsabilidades serem
divididas entre os mesmos. O Presidente  Professor Frederico sugere a retida de pauta do
processo 001913/2017, até que seja verificada a pertinência da Norma Técnica, todos os
presentes concordam e os demais processos apresentados no item nº. 4  foram aprovados
pelos conselheiros.  5 – Solicita  regularização da situação de docente nomeada pela
UFV  cursando  pós-graduação(Processo:  003066/2017):  Processo  aprovado  por
unanimidade. 6  –  Solicita  autorização  para  afastamento  do  Pais  (Processos:
014533/2016, 014532/2016, 002688/2017, 002689/2017):  os processos foram aprovados
pelos presentes. 7 – Solicita redistribuição da Universidade Federal de Alfenas para
UFV  Campus  Rio  Paranaíba  (Processo:  003555/2017):  Após  breve  análise  dos
Conselheiros,  o  referido  processo  foi  aprovado  por  unanimidade.  8  –  Aprovação  do
resultado da consulta  à comunidade acadêmica para escolha da Diretoria  Geral  e
organização da lista tríplice: Conforme consulta realizada à Comunidade Acadêmica no
dia 18/05/2017, professora Rejane Nascentes, candidata única ao cargo de Diretora Geral
do Campus UFV -  Rio Paranaíba,  obteve porcentagem bastante  considerável  de votos,
todos os Conselheiros presentes aprovaram a indicação da professora Rejane para assumir o
referido cargo. Após a indicação houve a composição da lista tríplice que, após apuração
dos votos, ficou determinada na seguinte forma sequencial:1º Professora Rejane Nascentes,
2º  Antônio  Carlos  Brunozi  Júnior  e  3º  Meire  de  Oliveira  Barbosa.  O  processo  nº.
006378/2017 que trata da consulta à comunidade universitária para lista tríplice de Diretor
Geral  do  Campus UFV Rio  Paranaíba,  será  encaminhado para  Reitoria  da UFV,  onde
ocorrerá a apreciação pela Magnifica Reitora Professora Nilda de Fátima Ferreira Soares,
para  que  seja  feito  os  trâmites  para  nomeação  da  nova  Diretora  Geral  do  CRP.  9  -
Apreciação das atas da 37ª  e 38ª reunião do COAD:  As  atas foram aprovadas por
unanimidade,  após submissão aos Conselheiros.  10 – Inclusão em pauta: Os processos
006323/2017;  006022/2017;  006389/2017,  incluídos  nesta  pauta no início  desta  sessão,
foram  aprovados  por  unanimidade.  11  –  Informes  Gerais:  O  Presidente  Professor
Frederico,  explica aos presentes,  que essa será a última reunião deste Conselho na sua
gestão, agradecendo a todos pelos anos de convivência. Dando sequência aos informes do
Campus, Professor Frederico, comenta que após contato da Reitora Professora Nilda, há a
previsão da posse da Professora Rejane para o dia 19/06/2017 e a inauguração do RU
(restaurante Universitário) e do cercamento do Campus, previstos para o dia 29/05/2017,
com horário ainda a ser definido.  Professor Paulo,  pergunta sobre a ligação da energia
elétrica para o RU, o Presidente explica que todos os projetos e adequações  já  foram
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realizadas pela UFV e entregues aos responsáveis pela CEMIG, dependendo agora de uma
posição da Companhia Energética. Professor Frederico antecipa também, que o processo de
licitação para contratação de empresa para servir as refeições no novo RU, será publicado
em  breve.   A  servidora  Cleyde,  que  trabalha  no  setor  de  Compras  e  Materiais,
complementa que o Edital já está finalizado e todos os trabalhos referentes a esta licitação
já encontram-se bastante adiantados. Professora Meire pergunta o que poderá ocorrer se
não houverem empresas interessadas nesta presente licitação,  o Diretor  Marco Antônio,
relata  que  há  um  processo  tramitando  junto  a  Procuradoria  Jurídica,  sob  análise  dos
procuradores, para verificar a possibilidade de um novo termo aditivo de aproximadamente
25%, com a finalidade de suprir  a demanda de oferta de alimentos,  caso não haja uma
empresa contratada quando finalizada a referida licitação. Concluída a apreciação dos itens
de pauta, o Presidente do COAD agradeceu a participação 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 40ª REUNIÃO DO COAD DE 10/08/2017

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às dez horas, na sala PVA
223 do Pavilhão de Aulas da Universidade Federal de Viçosa -  Campus Rio Paranaíba,
reuniu-se o Conselho Acadêmico e Administrativo, em sessão ordinária, sob a Presidência
da professora Rejane Nascentes, Diretora Geral; Luciano Lopes Pereira, na qualidade de
Diretor  Administrativo-Financeiro;  os  representantes  titulares  dos  servidores  técnico-
administrativos  Jader  Alves  Ferreira  e  Meire  Gisele  Rocha;  o  professor  Fábio  André
Teixeira,  Diretor  de Ensino;  a  professora  Lillian  do  Nascimento  Gambi,  Diretora  de
Pesquisa  e  Pós-Graduação;  Fabrícia  Queiroz  Mendes,  Chefe  do  Instituto  de  Ciências
Agrárias; Lucas Martins Guimarães, Chefe do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas;
Meire  de  Oliveira  Barbosa,  Chefe  do  Instituto  de  Ciências  Biológicas  e  da  Saúde;  a
servidora técnico-administrativo  Aline Gomes Martins,  representante do professor Paulo
Nogueira  Andrade  Godói,  Chefe  do  Instituto  de  Ciências  Humanas  e  Sociais;  os
representantes  titulares  dos  docentes,  Frederico  Carlos  Martins  de  Menezes  Filho  e  o
suplente Marlon Corrêa Pereira;  a representante titular  do Conselho de Ensino, Adriana
Zanella  Martinhago;  o  representante  titular  do  Conselho  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação,
Evandro  Galvão  Tavares  Menezes,  representando  a  professora  Milene  Therezinha  das
Dores;  e  Thiago  Corrêa  Borges,  secretário  ad  hoc desse  Conselho.  Os  conselheiros
mencionados anteriormente se reuniram para discutirem a seguinte pauta:  1 – Apreciação
de  despachos  ad  referenda (Processos:  009499/2017;  008912/2017;  004426/2009;
001761/2016;  005277/2017;  009113/2017;  008866/2017;  008546/2017;  008881/2017;
008657/2017;  001593/2017;  005403/2017;  002993/2017;  002993/2017;  006686/2017;
006428;2017;  016472/2016;  006323/2017;  005727/2017;  006846/2017;  004692/2017;
008316/2017;  008358/2017;  004310/2017;  006854/2017;  001134/2017;  008667/2017;
23114.900116/2017-15;  23114.900285/2017-55);  2  –  Solicita  Estágio  Probatório
(Processos: 006356/2013; 013158/2013; 013466/2014; 002403/2014 e 011699/2014); 3 –
Solicita  licença  para  realizar  doutorado  (Processos:  012034/2012;  017197/2015;
007473/2015;  016070/2013;  016910/2015);  4  –  Solicita  autorização  para  cursar
programa  de  pós-graduação  stricto  sensu  -  Mestrado  (Processos:  000756/2015;
013541/2014);  5  –  Solicita  autorização  para  cursar  programa  de  pós-graduação
sctricto sensu –  Mestrado (Processo: 001913/2017); 6 – Solicita afastamento do país
(Processo:  000519/2017);  7  –  Planos  de  Capacitação  dos  Docentes  dos  Institutos
(Processos:  0001701/2012,  0001703/2012;  0001701/2012,  0001704/2012);  8  –  Solicita
Eleição  para  Escolha  da  Chefia  do  IEP  (Processo:  007041/2017);  9  –  Solicita
Redistribuição  da  UFV-CRP para  a  UFG  (Processo:  006434/2017);  10  –  Solicita
Remoção  da  UFV-CRP para  a  UFV-Viçosa  (Processo:  006433/2017);  11 –  Solicita
Implantação de Regime de Trabalho Contínuo na SEG-CRP (Processo: 006594/2017);
12  –  Solicita  horário  especial  ao  servidor  estudante  (Processo:  012380/2016);  13
– Solicita redistribuição de vaga entre o IFB e a UFV-CRP (Processo: 005292/2017); 14
– Solicita alteração no Calendário Escolar da Graduação (Processos: 009884/2017); 15
– Apreciação da ata da 39ª reunião do COAD de 19/05/2017; 16 – Informes Gerais.
Primeiramente, a professora Rejane, deseja um bom dia e agradece a presença de todos e
informa que em todas as reuniões presididas por ela a pauta será apresentada em slides,
desta forma, aqueles que quiserem, não precisarão imprimam as pautas das reuniões.  1 –
Apreciação de  despachos ad  referenda (Processos:  009499/2017;  008912/2017;
004426/2009;  001761/2016;  005277/2017;  009113/2017;  008866/2017;  008546/2017;
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008881/2017;  008657/2017;  001593/2017;  005403/2017;  002993/2017;  002993/2017;
006686/2017;  006428;2017;  016472/2016;  006323/2017;  005727/2017;  006846/2017;
004692/2017;  008316/2017;  008358/2017;  004310/2017;  006854/2017;  001134/2017;
008667/2017; 23114.900116/2017-15; 23114.900285/2017-55):  submetidos à  análise dos
conselheiros,  todos  os  despachos  ad  referenda foram aprovados  por  unanimidade.  2  –
Solicita  Estágio  Probatório  (Processos:  006356/2013;  013158/2013;  013466/2014;
002403/2014 e 011699/2014): na análise dos processos a professora Fabrícia sugeriu que
fossem padronizados os procedimentos de avaliação de processos de estágio probatório dos
técnicos pois alguns passavam em reunião do Instituto e outros não, sugestão que foi aceita
por todos e será informada posteriormente aos Institutos sobre o andamento a ser seguido,
assim, após isso, os processos em questão foram aprovados por unanimidade. 3 – Solicita
licença para realizar doutorado (Processos:  012034/2012; 017197/2015; 007473/2015;
016070/2013; 016910/2015): Os processos destacados foram aprovados, após análise pelos
conselheiros.  4  -  Solicita autorização para cursar programa de pós-graduação  stricto
sensu -  Mestrado (Processos: 000756/2015; 013541/2014):  Os processos que tratam de
relatórios  finais  de  treinamento  de  técnicos,  foram  aprovados,  após  análise  pelos
conselheiros. 5 - Solicita autorização para cursar programa de pós-graduação sctricto
sensu  –  Mestrado  (Processo:  001913/2017):  Os  conselheiros  iniciaram  a  análise  do
processo  apresentado,  que  havia  sido  retirado  da  pauta  da  reunião  anterior  para
esclarecimentos, a professora Rejane repassou as informações disponibilizadas pela PGP
acerca do afastamento parcial para treinamento dos técnicos e informou que o ofício com a
ciência dos demais técnicos do setor havia sido incluído no processo. O professor Marlon
enfatizou que na reunião anterior havia solicitado a inclusão deste ofício no processo. A
professora Fabrícia comentou na necessidade de envolvimento dos setores responsáveis no
conhecimento das normas internas da UFV e a professora Meire sugeriu o envio de circular
sobre os assuntos que não sejam de conhecimento de todos. A professora Rejane informou
que está  sendo estudada uma data  para as  servidoras  do Serviço de Gestão de Pessoas
realizarem  um  treinamento  em  Viçosa  para  melhor  interação  entre  os  setores.  Após
discussão,  o  processo  foi  aprovado  pelos  conselheiros.  6  –  Solicita  autorização  para
afastamento  do  País  (Processo:  000519/2017):  após  análise, o  processo  foi  aprovado
pelos presentes.  7 – Planos de Capacitação dos Docentes dos Institutos (Processos:
0001701/2012,  0001703/2012;  0001701/2012,  0001704/2012):  foram  apresentadas  as
solicitações  de  capacitação  dos  docentes  de  cada  instituto  e  informado  que  havia  sido
solicitado novamente à PRE a liberação de vagas de professores substitutos ou monitor para
os docentes que queira realizar o Pós-Doutorado e caso haja a liberação dessas vagas, os
critérios de afastamento deverão ser definidos com os chefes. Assim, após análise e leitura
dos pareceres  emitidos  pela  PPG, os  processos  foram aprovados por  unanimidade.  8 –
Solicita Eleição para Escolha da Chefia do IEP (Processo: 007041/2017):  Conforme
eleição  realizada,  o  professor  Lucas  foi  escolhido  Chefe  de  IEP  e  o  processo  foi
encaminhado para homologação, o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes. 9 –
Solicita Redistribuição da UFV-CRP para a UFG (Processo: 006434/2017): Após breve
análise  dos  Conselheiros,  foi  solicitado  que  seja  informado o  código de  vaga que será
enviado à UFV pela redistribuição da docente e assim, o referido processo foi aprovado por
unanimidade.  10  –  Solicita  Remoção  da  UFV-CRP para  a  UFV-Viçosa  (Processo:
006433/2017)7: Após breve análise dos Conselheiros, o referido processo foi aprovado por
unanimidade condicionado ao envio de vaga do mesmo cargo à UFV-CRP. 11 – Solicita
Implantação de Regime de Trabalho Contínuo na SEG-CRP (Processo: 006594/2017):
foi informado que o pedido se justifica para o atendimento dos alunos do turno noturno,
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período  em que  o  setor  fica  fechado, após  breve  análise  dos  Conselheiros,  o  referido
processo  foi  aprovado  por  unanimidade. 12  –  Solicita  horário  especial  ao  servidor
estudante  (Processo:  012380/2016): foram  apresentados  os  horários  solicitados  pela
servidora e após análise o processo foi aprovado. 13 – Solicita redistribuição de vaga
entre o IFB e a UFV-CRP (Processo: 005292/2017): a professora Fabrícia explicou o
processo conforme ofício da requerente, informou que o IBP é favoráels a redistribuição e
com isso, após análise o referido processo foi aprovado por unanimidade.  14 – Solicita
alteração no Calendário Escolar da Graduação (Processos: 009884/2017): a alteração
da data da colação de grau Especial para o início de fevereiro deve-se ao fato de ser o
período em que geralmente ocorrem essas solicitações em maior número, assim, após breve
análise  dos  Conselheiros,  o  referido  processo  foi  aprovado  por  unanimidade.  15  –
Apreciação da ata da 39ª reunião do COAD de 19/05/2017:  A  ata foi  aprovada por
unanimidade,  após  submissão  aos  Conselheiros.  16  –  Informes  Gerais:  a Presidente,
Professora Rejane, repassou aos presentes a solicitação da ASPUV de liberação de uma sala
no Campus que seria a área onde ficava localizado o xerox, e com isso o DCE assumiria a
serviço de xerox sem o pagamento de aluguel, todos os conselheiros concordaram com essa
solicitação.  Além disso,  foram repassados informes  sobre a  equipe  de  manutenção que
conta com quatro contratados e  será responsável  por limpezas  periódicas,  jardinagem e
pintura nas áreas do Campus; plantio  de árvores (Ipês na rotatória principal  e canteiros
centrais  nos estacionamentos),  disponibilização de uma TV no PVA para divulgação de
eventos e notícias, criação da sala de reuniões na PVA 223 à disposição; iluminação no
estacionamento  do  PVA,  identificação  da  UFV na rotatória  inicial  e  retirada  de  blocos
amarelos, doação de terra à Prefeitura de Rio Paranaíba (que após apresentação da proposta,
foi  aprovada  por  unanimidade),  andamento  da  autorização  para  funcionamento  da
subestação junto à CEMIG, explicação sobre o edital para seleção de vaga na biblioteca,
apresentação dos técnicos  que tomaram posse recentemente,  resultados  de concursos de
técnicos,  criação  da  subcomissão  de  Espaço  Físico,  recursos  para  consumo  e  material
permanente.  Concluída a apreciação dos itens de pauta e dados os informes, não havendo
mais nada a tratar, a Presidente do COAD agradeceu a participação de todos e deu por
encerrada a reunião às dez horas e dez minutos, e eu, Thiago Corrêa Borges, 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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