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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ESPÍRITO SANTO, NO DIA VINTE E SEIS DE 
FEVEREIRO DE DOIS MIL E QUINZE, ÀS 
QUATORZE HORAS, NA SALA DAS SESSÕES, 
LOCALIZADA NO EDIFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL, SEDE DA REITORIA, NO CAMPUS 
UNIVERSITÁRIO “ALAOR DE QUEIROZ ARAÚJO”, 
SOB A PRESIDÊNCIA DO MAGNÍFICO REITOR 
PROFESSOR REINALDO CENTODUCATTE E 
CONTANDO COM A PRESENÇA DA SENHORA 
VICE-REITORA PROFESSORA ETHEL LEONOR 
NOIA MACIEL, E DOS SENHORES 
CONSELHEIROS: ARMANDO BIONDO FILHO, 
CLÁUDIA MARIA MENDES GONTIJO, TÁREK 
MOYSES MOUSSALEM, DIÓGINA BARATA, 
ADEMAR CORREIA BACELAR, GLÁUCIA 
RODRIGUES DE ABREU, JULIÃO SOARES DE 
SOUZA LIMA, PAULO SÉRGIO DE PAULA VARGAS, 
RENATO RODRIGUES NETO, ZENÓLIA CHRISTINA 
CAMPOS FIGUEIREDO, EUSTÁQUIO VINICIUS 
RIBEIRO DE CASTRO, MARIA LUCIA CASATE, 
ANILTON SALLES GARCIA, MAURÍCIO ABDALLA 
GUERRIERI, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 
CRUZ, VINICIUS TOMAZ FERNANDES, MARCELLO 
FRANÇA FURTADO. AUSENTES, COM 
JUSTIFICATIVA, O MAGNÍFICO REITOR DO 
PERÍODO ANTERIOR, PROFESSOR RUBENS 
SERGIO RASSELI, E O SENHOR CONSELHEIRO 
GERALDO ROSSONI SISQUINI. AUSENTES OS 
SENHORES CONSELHEIROS MARCELO EDUARDO 
VIEIRA SEGATTO, JOSÉ ANÉZIO FERNANDES DO 
VALE E PEDRO LUIZ DE ANDRADE DOMINGOS. 
ESTIVERAM PRESENTES, SEM DIREITO A VOTO: 
O SENHOR CONSELHEIRO WELLINGTON 
PEREIRA, QUE COMPARECEU À SESSÃO APESAR 
DE SUAS FÉRIAS; O SENHOR CONSELHEIRO 
RAPHAEL MORAES SIMÕES E SOUZA, SUPLENTE 
DO CONSELHEIRO MARCELLO FRANÇA 
FURTADO, TAMBÉM PRESENTE; E O OUVIDOR-
GERAL DO DCE, SENHOR WESLEY VITOR DA 
SILVA.  
 

Havendo número legal, O Senhor Presidente, Magnífico Reitor Reinaldo Centoducatte, 

com a palavra, declarou aberta a sessão. 01. APRECIAÇÃO DE ATAS: Foram 

apreciadas e aprovadas, por unanimidade, as atas das sessões ordinárias ocorridas 

em 27 de outubro de 2014, 27 de novembro de 2014 e 12 de dezembro de 2014, e da 

sessão solene ocorrida em 20 de novembro de 2014. 02. COMUNICAÇÃO: O 

Conselheiro Paulo Sérgio de Paula Vargas, com a palavra, comunica a aula inaugural 

do semestre 2015/1 do Centro de Artes da Professora Doutora Olgária Matos, 

Professora Titular do Departamento de Filosofia da USP, com uma palestra intitulada 

Capitalismo em Aceleração: arrogância e cultura do excesso. O evento marca a 
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abertura do ano letivo de 2015 e ocorrerá no dia 6 de março de 2015, às 11 horas, no 

auditório do Centro de Artes. O Conselheiro convida todos os presentes e pede 

àqueles que tiverem condições para que divulguem o evento. Em seguida o 

Conselheiro Vinicius Tomaz Fernandes, com a palavra, afirma que enquanto algumas 

instituições de ensino superior se posicionaram de maneira muito firme contra o corte 

de verbas, a UFES deixou a desejar, minimizando o impacto da redução de 30% no 

orçamento, o que representa uma situação gravíssima, que requer um posicionamento 

mais firme por parte da Universidade, já que o corte não representa um simples 

atraso. O Conselheiro também comenta que o não funcionamento do Restaurante 

Universitário durante as férias prejudica muitos usuários, pois há atividades de 

pesquisa e extensão acontecendo nesse período, haja vista que o restaurante do 

Centro Tecnológico registra grande movimento nesse período. O Conselheiro propõe 

que se trabalhe a fim de manter o RU aberto durante o próximo período de férias. O 

Conselheiro acrescenta que outro fator que prejudica muitos estudantes nessa época 

do ano é a suspensão do passe estudantil. O Conselheiro propõe que a Universidade 

entre em contato com a GVBus a fim de garantir aos estudantes o uso do passe 

estudantil durante o período de férias. Em seguida o Conselheiro Wellington Pereira, 

com a palavra, relata que foi dada entrada neste Conselho de um processo que trata 

de irregularidades no contrato de compra de relógios de ponto eletrônico pela 

Universidade, e o Conselheiro requer que tais irregularidades sejam apuradas. 

Também informa que foi dada entrada no mesmo Conselho de documento que trata 

das normas para escolha dos representantes dos servidores técnico-administrativos 

para este Conselho, e comunica a solicitação do aumento do número de 

representantes dos técnicos administrativos, já que o Conselho acrescentou cadeiras 

em setores administrativos sem que houvesse o proporcional acréscimo de servidores 

técnico-administrativos. O Conselheiro também questiona o Senhor Presidente sobre 

cobranças recebidas pelo Conselheiro pelo fato de que enquanto os docentes não 

trabalham desde o dia 20 de dezembro de 2014, ausentando-se da Universidade por 

69 (sessenta e nove) dias, os técnicos administrativos em Educação têm de bater 

ponto regularmente, com um recesso de uma semana, que é cobrado posteriormente, 

e férias de 30 (trinta) dias. O Conselheiro questiona quem homologará a frequência 

desses docentes, já que não são obrigados a bater ponto. O Conselheiro também 

informa que o documento mencionado advoga a presença de um membro da 

Comissão Interna de Supervisão da carreira dos técnico-administrativos com assento 

no Conselho Universitário, pois essa categoria tem apenas representações sem direito 

a voto. O senhor Presidente, com a palavra, informa que a denúncia relacionada à 

compra dos relógios de ponto será apurada por meio de sindicância ou, inicialmente, 

por meio de escuta do Sindicato e do NTI. Quanto à ausência dos docentes, o 

Presidente afirma que se trata de responsabilidade da chefia imediata e que é 

necessário identificar os docentes faltantes e os setores para que sejam aplicadas as 

medidas cabíveis, com responsabilização dos envolvidos, não havendo condição de 

assim proceder no caso de uma denúncia generalizada. O Senhor Presidente também 

esclarece que não existe corte efetivo no orçamento das instituições federais, apenas 

uma ameaça nesse sentido, já que o orçamento da Universidade ainda não foi 

aprovado. O Presidente informa que o governo está repassando 1/18 do orçamento de 

2014 para a Universidade, em vez de 1/12, como o repasse anterior. O Presidente 

informa que em conversa com o Senhor Ministro da Educação, este garantiu que os 

acordos celebrados pelo ministro anterior serão cumpridos. O Senhor Presidente 
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esclarece que a situação da Universidade neste ano será mais difícil do que em 2014, 

mas esta Administração tomará todas as providências em prol da normalidade das 

atividades da Universidade, e que as prioridades são áreas de caráter social, como o 

programa de bolsas, a mão de obra terceirizada e outro setores que envolvem grande 

número de pessoas. A Universidade tem dívidas com serviços já prestados, como 

fornecimento de energia elétrica e água, já faturados, para cuja quitação aguarda 

recursos. Do ponto de vista do capital, os empenhos da Universidade estão sendo 

honrados, pois já havia provimento para isso. De acordo com decreto publicado 

recentemente, poderá haver congelamento de restos a pagar, como por exemplo, 

referentes a obras em andamento, cujos construtores não estejam arcando com suas 

responsabilidades, com provisionamento e abertura no meio do ano. Quanto ao 

problema dos passes estudantis e do funcionamento do Restaurante Universitário 

durante as férias, o Senhor Presidente informa que buscará solução, sendo necessária 

a elaboração de uma lista de usuários dos passes e do RU. O Ouvidor do DCE, 

Senhor Wesley Vitor da Silva, com a palavra, informa que o CALAN – Centro 

Acadêmico Livre de Administração Noturno e o Colegiado do Curso de Administração 

Noturno estão preparando uma semana de recepção aos calouros, do dia 2 ao dia 6 

de março deste ano, a fim de tratar de um tema importante, o trote violento, 

ressaltando que o assunto não pode cair no esquecimento, pois a prática do trote 

violento ainda vige por parte de alguns alunos, sobretudo veteranos. O Ouvidor 

também lembra a necessidade de que a representação efetiva dos Conselheiros 

discentes e técnicos na base. Também parabeniza o DAOCS e a atual Administração 

pela representação nos Conselhos Superiores, mas deixa um alerta aos Diretores de 

Centros pois em alguns Centros os Conselheiros discentes não relatam processos, 

não têm direito a voz ou as suas falas respeitadas. O Ouvidor também indaga aos 

Conselheiros docentes presentes se algum deles tem algum repasse do ANDES, que 

está reunido durante a semana a fim de discutir o atual modelo de educação, os 

problemas políticos e econômicos que o Brasil tem sofrido e deve contemplar um 

período de discussão de futuras greves, de que a atuação se dê mais no sentido da 

prevenção do que da reação. Por fim o Ouvidor agradece ao DAOCS e a todos os 

Conselheiros por sua colaboração, e informa que está se retirando do Conselho em 

virtude de posse da nova Diretoria de Esportes do DCE, da qual fará parte. Lembra 

que a nova Ouvidora será a Senhora Lauriete Silva, que terá uma participação mais 

efetiva tão logo permita a sua extensa agenda de estudos. Em seguida o Conselheiro 

Raphael Moraes Simões e Souza, com a palavra, questiona o aumento das refeições 

no RU para o público externo, no fim do ano passado, no sentido de uma definição de 

qual é esse público externo, pois há usuários do Restaurante Universitário no turno 

noturno sem cadastro. A Senhora Vice-Reitora, com a palavra, afirma que todas as 

pessoas com compromisso com a Universidade continuarão pagando o valor sem 

aumento, mas devem comprovar esse vínculo. O Conselheiro Armando Biondo Filho, 

com a palavra, afirma que há necessidade de um cadastramento dos estudantes 

bolsistas, com emissão de um comprovante de uso, devendo o usuário procurar a 

Direção do RU para a emissão desse comprovante. O Conselheiro Vinicius Tomaz 

Fernandes, com a palavra, enfatiza que a medida deve ser implementada, pois por 

meio do cadastramento individual ninguém conseguirá exercer esse direito. O mínimo 

que o RU pode fazer é dispor de um formulário base para essa finalidade. O Senhor 

Presidente, com a palavra, concorda com o Conselheiro Vinicius Tomaz Fernandes 

que deve haver divulgação do procedimento de cadastro. A Conselheira Maria Lucia 
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Casate, com a palavra, anuncia que amanhã, dia 27 de fevereiro de 2015, todos os 

informes concernentes a essa medida estarão disponíveis. O Conselheiro Antonio 

Carlos dos Santos Cruz, com a palavra, sugere à Administração Central que firme 

convênios com outras operadoras de planos de saúde, haja vista o último reajuste, 

muito alto, dos planos de saúde, sem que a contrapartida do governo acompanhasse, 

o que fez com que muitos servidores se desligassem dos planos de saúde disponíveis. 

A conselheira Maria Lucia Casate, com a palavra, esclarece que poucas universidades 

têm mais de um convênio de plano de saúde, como a UFES. Lembra que outras 

operadoras foram consultadas, mas ao tomarem conhecimento dos valores praticados 

pela Casufes e pela Geap, desistiram. Este Conselho aprovou a possibilidade de 

atendimento por mais uma operadora, desde que atendesse a todos os requisitos da 

ANS. A Conselheira acrescenta que o ressarcimento aos servidores usuários de 

outros planos de saúde é feito a quem apresenta os formulários correspondentes. O 

Senhor Presidente, com a palavra, lembra que poucos planos satisfazem as 

necessidades da Universidade no atendimento coletivo, mas afirma que se houver 

operadoras interessadas no atendimento à UFES, suas propostas serão analisadas. O 

Conselheiro Antonio Carlos dos Santos Cruz, com a palavra, propõe a retomada da 

proposta feita a este Conselho no sentido de o Núcleo de Saúde da Universidade 

atender aos servidores que se aposentam. A conselheira Maria Lucia Casate, com a 

palavra, informa que a proposta enfrenta impedimentos legais, já que os serviços têm 

custos e a aposentadoria encerra o vínculo, e nesse caso a legislação veda a 

assistência. Assim, a retomada dessa proposta passaria pelo reexame de toda a 

legislação, passando pelos órgãos de controle como algo natural. O Conselheiro 

Antonio Carlos dos Santos Cruz, com a palavra, manifesta tristeza e surpresa com o 

cancelamento da reunião do dia 20 de dezembro de 2014, em que seriam tratados os 

processos de flexibilização das jornadas de trabalho da categoria, tema dito urgente 

pela Administração, e, em seu entendimento, tal cancelamento soa como descaso 

com os servidores. O Presidente, com a palavra, responde que a reunião não pôde 

ocorrer em decorrência da sua viagem e da cirurgia a que se submeteu a Senhora 

Vice-Reitora, e que se o Decano da Universidade assumisse a Presidência da reunião, 

haveria um problema de quórum. O Conselheiro Ademar Correia Bacelar, segundo ele 

próprio, atuando pela primeira vez como Conselheiro titular, haja vista a brilhante 

atuação do Conselheiro Wellington Pereira, que, mesmo estando de férias, encontra-

se presente nesta sessão, tendo dispensado substituição até então. O Conselheiro 

comunica que no dia 3 de março de 2015 haverá um ato nacional de lutas em todas as 

universidades com indicativo de paralisação. O Conselheiro também afirma que em 

abril começa a campanha salarial também em nível nacional com indicativo de greve. 

Por fim o Conselheiro reclama de que se ouve falar cada vez mais em cortes, mas 

infelizmente tais cortes se limitam à base, no topo se fazem concessões. O 

Conselheiro explica sua fala afirmando que a empresa responsável pela limpeza da 

Universidade agora recebe por metro quadrado, o que resulta em sobrecarga para os 

funcionários, que terminam por pedir demissão e são substituídos por outros que já 

atuam em outros setores, o que compromete a higienização. O Conselheiro manifesta 

preocupação e propõe uma reflexão sobre a conveniência desses cortes. O 

Conselheiro Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro, com a palavra, responde que o 

contrato por metro quadrado ainda não entrou em vigor, mas mesmo que já vigorasse, 

o papel da UFES é cobrar a limpeza de cada setor, independentemente do número de 

funcionários empregados na sua execução, ainda que não seja indiferente ao 
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trabalhador a cargo da função. O Conselheiro acrescenta que conversas com 

responsáveis por algumas dessas empresas revelam que seu modo de trabalho é 

outro, com utilização de maquinário pesado, o que resulta na prestação de um serviço 

melhor, com maior qualidade. O Conselheiro Ademar Correia Bacelar responde que na 

prática esse maquinário pesado não existe, a empresa, durante o período de recesso, 

já se comporta como se o contrato fosse por metro quadrado, e em conversa com 

gestores da empresa encarregados da limpeza de setores como o CCE, esses 

gestores relatam um déficit de 10 a 15 funcionários, com pedidos de demissão já em 

decorrência da crescente carga de trabalho. O Presidente pondera que o contrato com 

essa empresa está vencendo, e que nessa fase de novo contrato a empresa está 

demitindo todos os funcionários. O contrato continua sendo por postos de trabalho, e 

se a empresa perde postos, perde dinheiro. Portanto há, segundo o Senhor 

Presidente, algo estranho nessa informação, alguma história mal contada, um conflito 

que precisa ser apurado e que não deveria existir, já que o contrato por metro 

quadrado ainda não está em vigor. A conselheira Cláudia Maria Mendes Gontijo, com 

a palavra, afirma que, de fato, no seu Centro, houve saída de quatro funcionários, que 

não foram substituídos. Quando a Conselheira questionou o ocorrido, ouviu que 

funcionários encarregados da limpeza dos setores estavam fazendo a limpeza dos 

banheiros. No prédio do IC-4 já não há funcionários para limpeza, e houve retirada de 

funcionários do CCHN e as aulas se iniciarão na próxima segunda-feira, e a 

Conselheira afirmou ao fiscal do contrato essa lacuna no número de funcionários e a 

empresa contratada já atua como se o contrato por metro quadrado já vigesse. E há 

funcionários vindo de outras áreas para fazer uma limpeza geral. A conselheira 

Gláucia, com a palavra, confirma que há redução de pessoal e pondera que é preciso 

verificar a hipótese de a empresa contratada listar mais postos do que disponibiliza. O 

Conselheiro Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro, com a palavra, lembra que o 

contrato hoje é por pessoas e não por postos, e a Universidade confere a quantidade 

de carteiras assinadas. O que a empresa não pode fazer é deslocar pessoas da UFES 

para fora, o que constituiria falta grave. Nesse instante o Conselheiro Julião Soares de 

Souza Lima, com a palavra, comunica que o Diário Oficial da União de 13 de fevereiro 

de 2015 publicou informações sobre como economizar água e energia elétrica. 03. 

EXPEDIENTE: A Senhora Presidente da Comissão de Assuntos Didáticos, Científicos 

e Culturais do Conselho de Ensino de Pesquisa e Extensão desta Universidade, 

Conselheira Gláucia Rodrigues de Abreu, solicita ao Senhor Presidente da Sessão a 

inclusão dos seguintes processos para votação em regime de urgência: PROCESSO 

Nº 657/2015-82 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE – 

CCS – Criação do Programa e do Curso de Pós-Graduação stricto sensu em nível de 

Mestrado em Nutrição e Saúde. Parecer da Comissão de Assuntos Didáticos, 

Científicos e Culturais. Relator: Conselheiro Maurício Abdalla Guerrieri. PROCESSO 

Nº 20.064/2014-51 – DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL – CCS – Criação do 

Curso de Especialização em Epidemiologia. Relator: Conselheiro Maurício Abdalla 

Guerrieri. O Senhor Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças deste 

Conselho solicitou ao Senhor Presidente da Sessão a exclusão da pauta dos 

seguintes processos: PROCESSO Nº 1.215/2015-53 – PRÓ-REITORIA DE 

GRADUAÇÃO – PROGRAD – Homologação do ad referendum do Magnífico Reitor 

que aprovou o Projeto de Resolução que visa a estabelecer o quantitativo de vagas 

para o Processo Seletivo Simplificado da UFES para ingresso no semestre letivo de 

2015/1 nos cursos de Graduação do CCA e CEUNES. Parecer da Comissão de 
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Orçamento e Finanças. Relator: Conselheiro Armando Biondo Filho. PROCESSO Nº 

998/2012-13 – COMISSÃO COORDENADORA DO VESTIBULAR – CCV – Prestação 

de contas final do Processo Seletivo de 2012. Parecer da Comissão de Orçamento e 

Finanças. Relator: Conselheiro Geraldo Rossoni Sisquini. 04. ORDEM DO DIA: 04.01. 

PROCESSO Nº. 425/2015-24 – GABINETE DO REITOR – Homologação da 

indicação do nome do Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 

Senhor Anilton Salles Garcia. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. 

Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO UM BARRA DOIS MIL E QUINZE. 04.02. 

PROCESSO Nº 657/2015-82 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA EM 

SAÚDE (CCS) – Criação do Programa e do Curso de Pós-Graduação stricto sensu em 

nível de Mestrado em Nutrição e Saúde. Parecer da Comissão de Assuntos Didáticos, 

Científicos e Culturais. Relator: Conselheiro Maurício Abdalla Guerrieri (não fez 

parecer). Manifestação in verbis do relator Professor Maurício Abdalla Guerrieri: 

“Considerando que o processo chegou às minhas mãos para elaboração de parecer 

minutos do horário previsto para o início da sessão do CUn, não sendo possível 

precisar a matéria; considerando que o processo não foi aprovado em sessão do 

CEPE, recebendo apenas o parecer da Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação do 

referido Conselho e aprovado pelo presidente do CEPE ‘ad referendum’ no plenário; 

considerando que o parecer da CPPG do CEPE aponta alguns condicionantes à 

aprovação que não me foi possível analisar; considerando, enfim, que a criação de um 

mestrado é assunto que demanda uma análise cuidadosa do processo, cotejando-o 

com as resoluções pertinentes; não posso recomendar a aprovação do projeto, por 

absoluta falta de condições para fazê-lo, deixando ao plenário a responsabilidade pela 

sua aprovação ou desaprovação.” Em discussão, em votação. Aprovado por 

unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO DOIS BARRA DOIS MIL E 

QUINZE. 04.03. PROCESSO Nº 20.064/2014-51 – DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

SOCIAL (CCS) – Criação do Curso de Especialização em Epidemiologia. Parecer da 

Comissão de Assuntos Didáticos, Científicos e Culturais. Relator: Conselheiro 

Maurício Abdalla Guerrieri. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. 

Baixada a DECISÃO NÚMERO UM BARRA DOIS MIL E QUINZE. 04.04. 

PROCESSO Nº 1.288/2015-45 – PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (PROGRAD) – 

Homologação do ad referendum do Magnífico Reitor, que ampliou o número de vagas 

para ingresso no Processo Seletivo de 2015 levando em consideração a existência de 

suplentes a serem convocados. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. 

Relator: Conselheiro Armando Biondo Filho. Em discussão, em votação. Aprovado 

por unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO TRÊS BARRA DOIS MIL E 

QUINZE. Nesse momento o Magnífico Reitor retira-se da sessão, deixando a 

Presidência a cargo da Senhora Vice-Reitora Professora Ethel Leonor Noia Maciel. 

04.05. PROCESSO Nº 16.829/2013-78 – DEPARTAMENTO DE DIREITO – CCJE – 

Constituir o Núcleo de Prática Jurídica como órgão suplementar da UFES.  Parecer da 

Comissão de Assuntos Didáticos, Científicos e Culturais. Relatora: Conselheira 

Gláucia Rodrigues de Abreu. Em discussão, em votação. Aprovado por 

unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO QUATRO BARRA DOIS MIL E 

QUINZE. 04.06. PROTOCOLADO Nº 707.502/2015-71 – PRÓ-REITORIA DE 

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PROPLAN). – 

Prorrogação do Plano de Desenvolvimento Institucional 2010-2014 - UFES. Parecer 

da Comissão de Legislação e Normas. Relator: Conselheiro Paulo Sérgio de Paula 

Vargas. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Baixada a 
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RESOLUÇÃO NÚMERO CINCO BARRA DOIS MIL E QUINZE. 04.07. 

PROTOCOLADO Nº 705.584/2015-19 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

(CCA) – Alterações emergenciais no organograma administrativo do CCA. Parecer da 

Comissão de Legislação e Normas. Relator: Conselheiro Paulo Sérgio de Paula 

Vargas. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Baixada a 

RESOLUÇÃO NÚMERO SEIS BARRA DOIS MIL E QUINZE. 04.08. PROCESSO Nº 

6.495/2013-24 – ÍCONE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.- Recurso 

Administrativo. Parecer da Comissão de Legislação e Normas. Relator: Conselheiro 

Julião Soares de Souza. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. 

Baixada a DECISÃO NÚMERO DOIS BARRA DOIS MIL E QUINZE. 04.09. 

PROCESSO Nº 678/2012-55 – REFRIGELO ACLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES 

LTDA. E F.A.SOARES DOS SANTOS REFRIGERAÇÃO ME. – Recurso 

Administrativo. Parecer da Comissão de Legislação e Normas. Relator: Conselheiro 

Julião Soares de Souza. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. 

Baixada a DECISÃO NÚMERO TRÊS BARRA DOIS MIL E QUINZE.  04.10. 

PROCESSO Nº 23.452/2010-61 – CONSCÓPIA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA DE COPIADORAS LTDA.– Recurso Administrativo. Parecer da Comissão 

de Legislação e Normas. Relator: Conselheiro Julião Soares de Souza. Em 

discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO 

QUATRO BARRA DOIS MIL E QUINZE Nesse instante a Senhora Vice-Reitora 

solicitou a prorrogação da sessão por mais uma hora. Em discussão, em votação. 

Aprovada por unanimidade. 04.11. PROCESSO Nº 15.078/2014-53 – PRÓ-REITORIA 

DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E CIDADANIA (PROAECI) – Proposta de Resolução 

para Núcleo de Acessibilidade da UFES e Políticas de Acessibilidade. Parecer da 

Comissão de Legislação e Normas. Relatora: Conselheira Zenólia Christina C. 

Figueiredo. O Conselheiro Armando Biondo Filho pediu vista do processo. 04.12. 

PROCESSO Nº 17.900/2013-30 – EDP ESCELSA – Recurso Administrativo. Parecer 

da Comissão de Legislação e Normas. Relatora: Conselheira Cláudia Maria Mendes 

Gontijo. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO 

NÚMERO CINCO BARRA DOIS MIL E QUINZE. 05. PALAVRA LIVRE: o Conselheiro 

Ademar Correia Bacelar, com a palavra, solicita que seja marcada uma sessão 

extraordinária para votação das jornadas de trabalho. O Conselheiro Antonio Carlos 

dos Santos Cruz, com a palavra, afirma que o corpo técnico-administrativo vem 

tentando melhorar a sua qualificação, por meio de mestrado e doutorado, sem 

sucesso, enquanto há vagas de pós-graduação stricto sensu sobrando. No ritmo em 

que essa qualificação é oferecida hoje, o Conselheiro calcula que os servidores 

levariam 40 anos para alcançá-la. A Conselheira Cláudia Maria Mendes Gontijo, com a 

palavra, afirma que os programas de pós-graduação para servidores já existem, mas é 

preciso prover substitutos, a exemplo do que ocorre com o corpo docente, devendo 

esse tópico, segundo a Conselheira, fazer parte da pauta de reivindicação dos 

técnicos. O Conselheiro Antonio Carlos dos Santos Cruz, com a palavra, sugere o 

remanejamento como meio de resolver esse problema. A Senhora Presidente, com a 

palavra, responde que, por uma questão legal, não pode haver reserva de vaga para 

servidores. O Conselheiro Antonio Carlos dos Santos Cruz ilustra o incentivo à 

qualificação com o exemplo da Universidade Federal de Juiz de Fora, que entra com 

uma contrapartida de 70% do valor mensalidade paga pelo servidor. A Senhora 

Presidente, com a palavra, lembra que esse assunto nunca foi posto em pauta pelos 

servidores, e a Conselheira Maria Lucia Casate acrescenta que a Universidade 
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Federal de Juiz de Fora apenas libera o dinheiro, mas não tem plano de capacitação, 

e em termos de capacitação, a UFES constitui referência. O Conselheiro Julião Soares 

de Souza Lima, com a palavra, agradece em nome do Centro de Ciências Agrárias ao 

Procurador Federal Apolinário Atayde Blasco Pena pelos serviços prestados. O 

Conselheiro Maurício Abdalla Guerrieri, com a palavra, elogia a iniciativa do Centro 

Tecnológico de aproveitar a água dos aparelhos de ar-condicionado, e propõe que os 

diretores de centros examinem essa possibilidade. O Conselheiro Armando Biondo 

Filho, em relação à questão da qualificação antes discutida, afirma que o CCE teve e 

tem servidores qualificados, tendo o próprio Conselheiro, juntamente com uma 

secretária, suprido a carga horária de determinado servidor que se dispôs a se 

qualificar. O Conselheiro Antonio Carlos responde que esse programa tem de ser mais 

amplo para permitir a participação de mais servidores, pois hoje o percentual de 

servidores beneficiados é muito pequeno. A Senhora Presidente, com a palavra, 

afirma que é necessário identificar os cursos preparatórios nessa área, mas que a 

questão se insere num âmbito mais amplo. O Conselheiro Ademar Correia Bacelar, 

com a palavra, informa que no CCA há mais professores do que servidores, e dessa 

forma fica mais fácil encontrar um substituto para a qualificação dos docentes. Além 

disso, os professores já têm por hábito a leitura de temas de suas áreas, o que facilita 

o contato com as matérias de estudo. A Senhora Presidente lembra que nossa 

Universidade é muito disputada. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente 

declarou encerrada a Sessão às 18 horas. Do que era para constar, eu, Sebastião 

Sávio Simonato, secretariando os trabalhos, lavrei a presente Ata que, após lida e 

aprovada, segue devidamente assinada por mim e pelos Senhores Conselheiros 

presentes. 

 

 


