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ATA Nº 021/2013 – Conselho Acadêmico e Administrativo 
 

Aos sete dias do mês de novembro do ano dois mil e treze, as treze horas e trinta e cinco minutos, no 1 

Centro de Treinamento Agrícola - CTA, da Universidade Federal de Viçosa – Campus UFV – 2 

Florestal,  reuniu-se extraordinariamente, pela vigésima primeira vez, o Conselho Acadêmico 3 

Administrativo - COAD, sob a Presidência do Diretor Geral do Campus, o Professor Antônio Cézar 4 

Pereira Calil, com a presença dos Conselheiros Efetivos: Antônio Carlos Fava de Barros, Carlos 5 

Alberto de Oliveira, Edson Pablo de Jesus Gomes, Eduardo França Castro, Eduardo Gusmão Pereira, 6 

Fernando de Souza Bastos, Germano Carneiro da Costa, Iara Christina Silva Barro, Marco Antônio 7 

de Oliveira, Poliana Flávia Maia, Sérgio Henrique Nogueira e Walter Luiz de Castro Mewes, e dos 8 

Conselheiros Suplentes: Leonardo Antônio Mendes de Souza,  Rogério Farias de Melo, Pollyanna 9 

Amaral Viana e Rui Tarciso Barbosa Júnior representando a Conselheira Efetiva Núbia Soares 10 

Santos. Foram justificadas as ausências dos Conselheiros Efetivos Hebert Leonardo Lehner, Núbia 11 

Soares Santos e Rogério Duarte Torres. APRECIAÇÃO DA  PAUTA – dando início à reunião, o 12 

Presidente apresentou a pauta e solicitou a inclusão do Processo 013180/2010 de Estágio probatório 13 

do Professor Inácio Luduvico, Processo 004853/2010 de Estágio probatório da Professora Natália 14 

Rezende Landim, Processo 003122/2011 de Estágio probatório do Servidor Gleidston da Silva 15 

Rezende, Processo 016601/2013 de Progressão funcional do Professor Geraldo Sérgio Senra 16 

Carneiro, Processo 006870/2012 de Regularização do treinamento no Doutorado em Ciências da 17 

Computação do Professor Fabrício Aguiar Silva, Processo 007422/2012 do Plano de Capacitação 18 

dos Docentes do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas, Processo 007423/2012 do Plano de 19 

Capacitação dos docentes do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Processo 019445/2013 do 20 

Regimento do Conselho de Pesquisa e Pós - Graduação do Campus UFV Florestal, Processo 21 

019498/2013 que Solicita aprovação de proposta de Regimento dos Institutos de Ciências, Processo 22 

018138/2013 que Solicita autorização para cursar o programa de Pós - Graduação em Mestrado da 23 

Servidora Lilian Morais dos Santos Leão, Processo 019323/2013 de Avaliação da Progressão 24 

Horizontal do Professor Newton Moreno Sanches. A inclusão foi aprovada por unanimidade. Neste 25 

momento o conselheiro Professor Eduardo Gusmão Pereira pediu a palavra e solicitou a inclusão em 26 

pauta do ponto enviado por e-mail pelo Chefe do Instituto de Ciências Biológicas, o Professor 27 

Germano Carneiro da Costa - Dar ciência ao Conselho acerca da comissão de professores 28 

examinadores definidos para o concurso público previsto no Edital 143/2013 – Em resposta ao 29 

conselheiro o Presidente informou que já havia telefonado para o Professor Germano carneiro da 30 

Costa e informado que após as discussões de todos os pontos de pauta iria informar a todos os 31 

membros do COAD e colocar em discussão o assunto o que foi aceito pelo conselheiro Professor 32 

Eduardo Gusmão. Continuando a reunião o Presidente explicou, diante de tantos processos incluídos 33 

extra - pauta, a forma como é planejada a pauta das reuniões, informou que os Diretores e Chefes de 34 

institutos são consultados antes das reuniões do Conselho para que possam sugerir os assuntos a 35 

serem discutidos no mesmo, e que se algum membro achar necessário a inclusão de algum assunto 36 

para discussão no COAD, este deve procurar à Diretoria Geral com a antecedência devida para que 37 

seja feita a inclusão do assunto na pauta da reunião. Neste momento, o Conselheiro Professor Sérgio 38 

Henrique Nogueira sugeriu a criação do Calendário das reuniões do COAD para haver uma melhor 39 
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organização das pautas e dos assuntos de discussão. O Presidente em resposta ao conselheiro disse 40 

que concordava com sua sugestão e mais que isso, que os membros do Conselho não precisam 41 

esperar as convocações, ou elaborar calendário para as reuniões somente, podem também, sempre 42 

que tiverem um número elevado de processos para apreciação do COAD, solicitar a convocação da 43 

reunião. Iniciou-se a apreciação dos itens. Item 1 – APROVAÇÃO DA ATA 20 - A Ata 20 foi lida, 44 

discutida e aprovada. Item 2 – PROGRESSÃO VERTICAL - Apresentação do Processo 45 

017921/2013 de Progressão Vertical do Professor Marcus Henrique Soares Mendes, Processo 46 

016601/2013 de Progressão Funcional do Professor Geraldo Sérgio Senra Carneiro Barbosa, 47 

Processo 019323/2013 de Avaliação da Progressão Horizontal do Professor Newton Moreno 48 

Sanches, que após serem apresentados, foram discutidos e aprovados por unanimidade. Item 3 – 49 

PROCESSOS DE CRIAÇÃO DE REGIMENTO - Apresentação do Processo 019485/2013 do 50 

Regimento do Conselho de Extensão e Cultura, Processo 019445/2013 do Regimento do Conselho 51 

de Pesquisa e Pós - Graduação do Campus UFV Florestal, Processo 019498/2013 que Solicita 52 

aprovação da proposta de Regimento dos Institutos de Ciências, os processos foram apresentados, 53 

discutidos e aprovados por unanimidade. Item 4 – PLANOS DE CAPACITAÇÃO - Apresentação 54 

do Processo 007423/2012 do Plano de capacitação dos docentes do Instituto de Ciências Humanas e 55 

Sociais e Processo 007422/2012 do Plano de Capacitação dos docentes do Instituto de Ciências 56 

Exatas e Tecnológicas. Foi informado pelo conselheiro Professor Marco Antônio de Oliveira que 57 

estes dois últimos processos já haviam sido aprovados pelo COAD em outra reunião, porém houve 58 

alteração a nível de datas devido a inclusões realizadas dos professores novos e de readequações, os 59 

dois processos foram discutidos e aprovados por unanimidade. Item 5 – PROCESSOS DE 60 

ESTÁGIO PROBATÓRIO - Processo 013180/2010 de Estágio Probatório final do Professor Inácio 61 

Ludovico, Processo 004853/2010 de Estágio Probatório final da Professora Natália Rezende Landim, 62 

Processo 003122/2011 de Estágio Probatório do Auxiliar de Agropecuária Gleidston da Silva 63 

Rezende, processos apresentados, discutidos e aprovados por unanimidade. Item 6 – PROCESSOS 64 

DE TREINAMENTO DE SERVIDORES - Processo 006870/2012 de Regularização do treinamento 65 

no Doutorado em Ciências da Computação do Professor Fabrício Aguiar Silva no Processo 66 

007422/2012 do Plano de Capacitação dos Docentes do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas, 67 

Processo 016142/2013 de Liberação para Doutorado do Professor Osvaldo Costa Moreira, processos 68 

apresentados, discutidos e aprovados por unanimidade. Item 7 – TREINAMENTO DE SERVIDOR 69 

TÉCNICO – ADMINISTRATIVO - O processo 018138/2013 que solicita Autorização para a 70 

Servidora Lilian Morais dos Santos Leão cursar o programa de Pós - Graduação em nível de 71 

Mestrado no Campus UFV – Florestal foi amplamente discutido e ficou definido que a servidora irá 72 

bater o cartão de ponto no momento que iniciar e terminar as atividades do trabalho, quantas vezes 73 

ao dia forem necessárias. Foi definido que ela não poderá permanecer em sala de aula durante o 74 

horário de trabalho sem bater o cartão antes da aula, esta decisão foi tomada de forma a respeitar as 75 

Leis Trabalhistas. Item 8 – INFORMES DOS CONSELHEIROS -  1 - Data da Formatura: foi 76 

informado pela Conselheira, Professora Poliana Flávia Maia, que os dias da Formatura do Ensino 77 

Superior no Campus UFV – Florestal serão até o final de dois mil e quatorze sempre aos sábados e 78 

que estes dias foram definidos pela Administração Superior da UFV, sem a participação do Campus 79 

UFV – Florestal, informou também que assim que tomou conhecimento dos referidos dias, solicitou 80 
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à Administração Superior da UFV alteração das datas afim de existir um revezamento entre os 81 

Campi Florestal e Rio Paranaíba, pois as formaturas em Rio Paranaíba são sempre nas sextas - feiras 82 

anteriores as formaturas de Florestal. Após a discussão foi definido que seria feito um Ofício 83 

solicitando que a Colação de Grau do ano de dois mil e quatorze seja realizada na quinta - feira, 84 

proposta já aprovada pelo Vice-Reitor em uma conversa preliminar com o Diretor Geral do Campus. 85 

A Professora Poliana Flávia Maia informou que no dia vinte e um de dezembro de dois mil e treze, 86 

será o encerramento dos cursos técnicos e médios às dez horas e que todo o Conselho deverá 87 

participar. 2 – DIVULGAÇÃO DE EDITAIS - O Conselheiro, Professor Fernando de Souza Bastos 88 

solicitou um maior empenho dos Chefes de Instituto na divulgação dos Editais de Extensão e Cultura 89 

visando uma participação dos professores, uma vez que é a partir da demanda que haverá o aumento 90 

do número de bolsas para o Campus em dois mil e quatorze. 3 – REFORMAS E MANUTENÇÃO - 91 

A conselheira Professora  Iara Christina Silva Barroca solicitou à Administração do Campus que a 92 

mesma informe com antecedência aos professores quando houver reforma programada em suas salas 93 

e/ou manutenção de equipamentos, de forma a não haver imprevistos. O presidente disse que tomará 94 

as devidas providências para que estes imprevistos não ocorra novamente. Item 9 –  OUTROS 95 

ASSUNTOS: 1 – OBRAS - O Presidente  apresentou o Orçamento das obras que estão sendo 96 

realizadas no Campus e as que ainda serão realizadas, informou que atualmente o trabalho e a 97 

dedicação de seus Diretores de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração tem dado a ele a 98 

liberdade de se dedicar principalmente para a execução da obras de melhoria e crescimento do 99 

Campus. E dando continuidade à sua explanação informou que a licitação do Pavilhão de Aulas 5 foi 100 

feita no dia vinte e cinco de outubro de dois mil e treze e possui o valor de R$915.000,00, que a 101 

licitação de reforma do Setor de Laticínios foi feita no vinte e quatro de outubro de dois mil e treze e 102 

teve o valor de R$12.600,00. Informou que o projeto da Estação de Tratamento de Água será licitado 103 

no dia sete de novembro de dois mil e treze e possui o valor de R$141.500,00, observou que recursos 104 

adicionais para a parte de encanamento já estão sendo licitados e que as tubulações para o 105 

reservatório de 200.000 a 250.000 mil litros de água já estão sendo entregues. Além disso, a etapa 2 106 

do prédio de laboratórios será licitada no dia vinte e dois de novembro de dois mil e treze no valor de 107 

R$3.526.000,00 e a etapa 2 e 3 do Laboratório de ensino será licitado no dia vinte e nove de 108 

novembro de dois mil e treze nos valores de R$6.000.000,00 e R$8.977.100,00, respectivamente. 109 

Informou também que o processo para a construção da etapa 2 do Restaurante Universitário está 110 

sendo finalizado e que será licitado no dia vinte e nove de novembro de dois mil e treze no valor de 111 

R$4.283.300,00. Total de Recursos Investidos em Obras: R$23.922.000,00 (Vinte e Três Milhões 112 

Novecentos e Vinte e Dois Mil Reais). Para finalizar a questão das obras, o Presidente ainda 113 

informou que está em andamento o projeto para construção de cobertura metálica de 1.200 m² sobre 114 

a quadra externa ao Ginásio Poliesportivo e que este será utilizado para a realização de eventos do 115 

Campus e para atividades de educação física. 2 – AVALIAÇÃO DOS CURSOS - O Presidente 116 

parabenizou o curso de Matemática e Biologia recém avaliados pelas Comissões do MEC pela nota 117 

obtida, ambos receberam nota 4. 3 – RELAÇÃO PROFESSOR x ALUNO – Foi informado pelo 118 

Presidente que o Ministério da Educação considera que a Relação Aluno x Professor da Escola 119 

Técnica de nosso Campus está abaixo do desejável para o Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 120 

(EBTT), e enquanto esta situação não normalizar não haverá possibilidade de contratação de novos 121 
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professores da referida carreira. Porém, em conversa com o secretário do Ministério da Educação, 122 

dada a credibilidade de nossa Escola, o Presidente  informou que sua solicitação de 4 (quatro) novas 123 

vagas foi atendida mas que em contrapartida prometeu um aumento da Relação Aluno x Professor. 124 

Foi discutida também, a baixa procura por alguns cursos superiores de nosso Campus e que será 125 

marcada uma reunião com todos os Chefes de Instituto, Coordenadores de Curso, Diretorias, 126 

Representantes de discentes, docentes e  de técnicos - administrativos, para serem discutidas formas 127 

de divulgação mais efetivas de nosso Campus, pois caso não aumente a procura por alguns cursos, 128 

será necessário retomar a discussão de fechamento dos mesmos. 4 – CONCURSO PARA 129 

PROFESSOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – O Presidente, informou sobre a condução de 130 

processos de abertura de edital para contratação de professores, disse que em todos os concursos é 131 

feita discussão nas Coordenações de Curso e Institutos, fazendo um paralelo com a estrutura 132 

Acadêmica de Viçosa onde existem os Departamentos de Curso e seus Colegiados, porém que a 133 

nomeação da banca e a escolha dos pontos do concurso é determinada, após a sugestão dos 134 

colegiados, pelos Centros de Ciências da Universidade e que no caso específico do concurso de 135 

Ciências Biológicas do Campus UFV – Florestal, o presidente possui uma filha que será possível 136 

candidata ao concurso e que sendo assim, após conversar com a Administração Superior da 137 

Universidade e acatando sugestão da mesma, pediu a senhora Maria Goreti de Almeida Oliveira, 138 

Diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, que coordenasse o processo de construção do 139 

edital e de indicação da banca, de forma a manter a maior impessoalidade e imparcialidade ao 140 

concurso. Neste momento, o conselheiro Professor Eduardo Gusmão, pediu a palavra e argumentou 141 

contrariamente quanto à indicação da Diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFV 142 

– Viçosa, informando a todos da condução do processo de discussão do concurso, que o mesmo 143 

havia sido construído de forma a ser aberto somente para candidatos com Doutorado e solicitou ao 144 

presidente informações da mudança de exigência da titulação mínima no momento de abertura de 145 

edital, informações em relação aos pontos da prova escrita e didática do concurso e solicitou também 146 

que a banca tivesse membros do Campus Florestal. Em resposta ao conselheiro, o presidente 147 

ressaltou que a mudança da exigência mínima do edital havia sido determinada pela Administração 148 

do Campus em reunião anterior à publicação do edital do concurso de Ciências Biológicas e que 149 

após tomar conhecimento da exigência do referido concurso solicitou uma reunião com os senhores 150 

professores do curso de Ciências Biológicas: Newton Moreno Sanches, Coordenador do curso, João 151 

Paulo de Souza, e Germano Carneiro Costa, Chefe do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, 152 

nesta reunião foi discutido e conclui-se que o edital seria publicado com a exigência do título de 153 

Mestrado somente, ponto que houve concordância dos três professores naquele momento, ressaltou 154 

ainda, que o motivo da exigência desta titulação é a baixa procura por candidatos com o título de 155 

Doutor e que para manter imparcialidades essa determinação seria para todos os concursos a partir 156 

de então. O conselheiro Professor Eduardo França do curso de Ciências Biológicas ressaltou que na 157 

área do referido concurso o número de Doutores aptos a concorrerem a vaga é satisfatório dada 158 

principalmente a localização privilegiada do Campus. O presidente salientou que a exigência do 159 

título de Mestrado não impede a participação de nenhum Doutor e aumenta a concorrência 160 

melhorando a qualidade do processo. Em relação às mudanças dos pontos disse, que da mesma 161 

forma como foi repassado a ele os pontos do referido concurso, estes foram enviados para Viçosa, 162 
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assim, qualquer alteração realizada deveria ser perguntada à senhora Professora Maria Gorete, 163 

Diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCB, pois ela quem ficou responsável à 164 

pedido do Diretor Geral do Campus, pela condução e, por conseguinte, pelo edital. O conselheiro 165 

Professor Leonardo Antônio, salientou que a banca deve ser composta por professores do Campus 166 

pois melhor  conhecerem as demandas locais. O Presidente, ressaltou que vários professores do 167 

Campus foram avaliados por bancas externas, ao que o conselheiro Professor Eduardo Gusmão 168 

respondeu que, na Biologia isso ocorreu apenas com ele e o Professor Eduardo França, já que o 169 

curso estava iniciando.    O conselheiro Professor Antônio Carlos Fava disse que concorda com a 170 

maneira que estava sendo conduzido o concurso. O Presidente ressaltou que esta sempre será sua 171 

postura, e que seu outro filho inclusive, poderá participar também de concurso no Campus e que 172 

caso ele ainda seja o Diretor do Campus ele também manterá banca externa no concurso. O 173 

conselheiro Professor Germano Carneiro ressaltou a necessidade de respeitar a autonomia do 174 

Instituto para indicação da banca. O conselheiro professor Fernando de Souza Bastos pediu a palavra 175 

e sugeriu que os professores do curso de Ciência Biológicas, que não concordaram com as mudanças 176 

que solicitem esclarecimentos à senhora professora Maria Goreti, Diretora do Centro de Ciências 177 

Biológicas e da Saúde, em forma de Ofício. Após discussões, o presidente encerrou a reunião às 178 

dezeseis horas, e para constar, foi lavrada a presente ata, que, se achada conforme, será assinada pelo 179 

Presidente professor Antônio Cézar Pereira Calil e por mim, secretária do Conselho Acadêmico 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 


