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ATA DA 68ª REUNIÃO DO COAD DE 26/05/2022

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas,  na

sala PVA223 do Pavilhão de Aulas, reuniu-se o Conselho Acadêmico e Administrativo, em

sessão ordinária, sob a Presidência do professor Renato Adriane Alves Ruas, Diretor Geral,

com a presença dos seguintes conselheiros: Luciano Lopes Pereira, Diretor Administrativo

e  Financeiro;  servidor  Anderson  Luiz  Moreira  de  Oliveira,  representando  o  professor

Everaldo Antônio Lopes,  Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação;  Virgínia  Souza Santos,

Diretora de Extensão e Cultura;  Camila Rocha da Silva, Chefe do Instituto de Ciências

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

Geraldo  Humberto  Silva,  representando  o  professor  Hernani  Martins  Júnior,  chefe  do

Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas; professoras Tatiana Coura Oliveira e Moema

Lopes Ramos, representantes dos docentes; Milene Therezinha das Dores, representante da

Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; Pablo Luiz Araújo Munhoz, representante suplente

da Câmara de Ensino;  Bruno Barbosa de Oliveira, representante da Câmara Comunitária;

servidores  Roberta  Gomes  Prado  e  Vitor  Aguiar  da  Silva,  representes  dos  técnico-

administrativos;  Jader  Alves  Ferreira,  representante  discente  da  pós-graduação  e  Vitor

Alexandre Junior, representante discente da graduação. O professor Fábio André Teixeira

justificou a ausência. Dando início à reunião, Prof. Renato Ruas cumprimentou a todos,

apresentou e deu as boas-vindas aos novos membros do COAD e agradeceu aos membros

que deixaram o Conselho por término do mandato. Assim passou-se à análise do itens da

pauta:  1. Apreciação da ata da 67ª Reunião do COAD:  colocada em votação,  e  não

havendo correções, a ata foi aprovada por unanimidade. 2. Homologação de ad referenda:

Prof.  Renato  procedeu  a  explicação  detalhada  de  cada  uma  das  aprovações  por  ad

referendum,  conforme  segue: 2.1. Colação  de  grau  especial:  2.1.1. Celeste  Aparecida

Lopes da Silva - Administração (23114.903282/2022-31);  2.1.2.  Marcelo Corrêa Bueno -

Nutrição (23114.919311/2021-03);  2.1.3. Raul  Mendonça de Castro – Engenharia  Civil

(23114.907464/2022-81);  2.1.3.  Janyne  Claudia  Oliveira  Mendonça –  Nutrição

(23114.907712/2022-93);  2.1.4.  Manuel  Ferreira  Torres  Neto  -  Engenharia  Civil

(23114.908207/2022-66). Colocados em votação em bloco, os processos de colação de grau

especial  foram  aprovados  por  unanimidade  pelos  conselheiros  presentes.  2.2.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA  COL253.12-2

Formalização  de  convênios  até  R$15.000,00:  2.2.1.  Flávio  Lemes  Fernandes

(23114.905327/2022-10);  2.2.2.  Maria Elisa de Sena Fernandes (23114.903937/2022-71);

2.2.3.  André  Mundstock  Xavier  de  Carvalho (23114.904243/2022-51  e

23114.906488/2022-12);  2.2.4.  Lucas  Martins  Guimarães (23114.904546/2022-73,

23114.906564/2022-90 e 23114.906574/2022-25);  2.2.5.  Renato Adriane Alves Ruas - V

Corrida  de  Rua  da  UFV/CRP  (23114.905650/2022-85);  2.2.6.  Frederico  Garcia  Pinto

(23114.907800/2022-95).  Colocados em votação em bloco, os processos de formalização

de convênio elencados foram aprovados por unanimidade pelos conselheiros presentes. 2.3.

Concurso  Professor  Efetivo:  2.3.1.  Finalização  de  concurso  Engenharia  de  Produção

(23114.901973/2022-08)  e  2.3.2.  Finalização  de  concurso Agronomia

(23114.902454/2022-59),  colocado  em  votação,  os  despachos  foram  aprovados  por

unanimidade. 2.4. Concurso docente substituto para o curso de Nutrição tendo vista a

licença  maternidade  da  professora  Virgínia  Souza  Santos  (23114.904517/2022-10):

aprovado por unanimidade.  2.5.   Progressão/Promoção  Docente:  2.5.1.  Marilene

Souza Campos - Associado 3 para Associado 4 (23114.914407/2021-77); 2.5.2. Fernanda

Santiago Chaves Soares - Associado 2 para Associado 3 (23114.903026/2022-43);  2.5.3.

Monise  Viana  Abranches  -  Adjunto  3  para  Adjunto  4  (23114.903757/2022-99);

2.5.4. Liliane Evangelista Visôtto - Associado 2 para Associado 3 (23114.903891/2022-

90);  2.5.5.  André  Mundstock  Xavier  de  Carvalho  -  Associado  1  para  Associado  2

(23114.904996/2022-66);  2.5.6.  Sidney Xavier  dos  Santos  -  Adjunto  3 para  Adjunto  4

(23114.907321/2022-79);  2.5.7.  Liziane  Santos  Soares  -  Adjunto  3  para  Adjunto  4

(23114.905374/2022-55);  2.5.8.  Éder  Matsuo  -  Adjunto  3  para  Adjunto  4

(23114.907142/2022-31),  que  foram aprovados  em   em  bloco.   2.6.  Participação  do

Servidor  em  evento  fora  da  UFV  -  No  país  ou  no  exterior:  2.6.1.  Flávio  Lemes

Fernandes  (23114.906074/2022-93)  e  2.6.2.  Willian  Rodrigues  Macedo

(23114.904378/2022-16),  sendo  aprovado  por  unanimidade.  2.7.   Autorização  para

Cursar  Pós-Graduação  para  Servidor  Técnico-Administrativo: Lais  Barbosa  Vieira

(23114.903123/2022-36),  apresentado  o  despacho  da  solicitação  que  após  análise  foi

aprovada por unanimidade.   3. Relatório de acompanhamento de treinamento docente:

3.1.   Pedro Moisés de Sousa (23114.908258/2020-26);  3.2.  Guilherme de Castro Pena

(23114.909721/2020-57);  3.3.   Leonardo  Carvalho  Mesquita  (23114.900035/2019-87);
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3.4.   Rafaela  Heloisa  Carvalho  Machado  (23114.910630/2019-21),  apresentados  os

relatórios individualmente,  os processos foram aprovados em bloco por unanimidade.  4.

Relatório de acompanhamento de pós-graduação servidor técnico-administrativo: 4.1.

Tiago  Mendes  de  Oliveira  (23114.906137/2021-21)  e   4.2.   Alysson  Ribeiro  Paiva

(23114.902472/2020-79), apresentados os relatórios individualmente,  os processos foram

aprovados em bloco por unanimidade.  5. Redistribuição da professora Rachel Carlos

Duque Reis da UFV-CRP para UFPR (23114.907372/2022-09):  foi  feita  a leitura  da

solicitação,  informando a contrapartida  de código de vaga e as devidas  aprovações  nas

instâncias anteriores, da coordenação do curso e colegiado do instituto,  dessa forma, não

havendo contrários a referida solicitação de redistribuição foi aprovada por unanimidade. 6.

Criação de Comissão Técnica para a expansão de oferta de cursos na área da saúde

(23114.906771/2022-44):  colocada  para  apreciação  o  envio  ao  CEPE  do  pedido  para

criação de comissão para realização de análises da demandas de cursos na área da saúde,

após  discussões,  o  item  foi  aprovado  por  unanimidade.  7.  Informes  Gerais: foram

repassados informes referentes a previsão de recursos para o ano de 2022, que já foram

divididos entre Institutos e Diretorias, não havendo recursos para materiais permanentes,

havendo, no entanto, a possibilidade de recursos advindos do estado de Minas Gerais que

está em tramitação. O professor Renato apresentou aos presentes o balanço das matrículas

no CRP em 2022 e demonstrou preocupação com o cenário, alertando para a necessidade

de ações que precisam contar com a mobilização de toda a comunidade acadêmica para

melhorar  a  situação,  como  o  projeto  “Minha  UFV  na  minha  Escola”  e  “Mostra  de

Profissões”  que  será  realizada  em  outubro.  Foi  informado  ainda  sobre a  licitação  da

segunda etapa do Espaço Multiuso e adequação dos fossos dos elevadores, bem como da

aprovação da criação de intervenção em homenagem a todos os envolvidos nas ações de

combate ao Covid-19. Não havendo mais nada a tratar, às nove horas e quarenta minutos o

Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião, e eu, Thiago

Corrêa  Borges,  secretário  ad  hoc do  Conselho  Acadêmico  e  Administrativo,  lavrei  a

presente ata, que, lida e aprovada será assinada pelo Presidente e por mim, Secretário.


