
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
 

.9. 
 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 
SANTO DO DIA ONZE DE MARÇO DE DOIS 
MIL E VINTE, 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 COM A 
PRESENÇA DOS SENHORES 
CONSELHEIROS CLÁUDIA MARIA MENDES 
GONTIJO, EUSTÁQUIO VINICIUS RIBEIRO 
DE CASTRO, GERALDO ROSSONI SISQUINI, 
ALFREDO CARLOS RODRIGUES FEITOSA,  
NEUZA MARIA BRUNORO COSTA, OTÁVIO 
GUIMARÃES TAVARES DA SILVA, PAULO 
SÉRGIO DE PAULA VARGAS, RENATO 
RODRIGUES NETO, ROGÉRIO NAQUES 
FALEIROS, JOSIANA BINDA 
(REPRESENTANDO O PRÓ-REITOR DE 
GESTÃO DE PESSOAS, CLEISON FAÉ), 
GUSTAVO HENRIQUE ARAÚJO FORDE, 
TERESA CRISTINA JANES CARNEIRO, 
ANDRESSA BOLSONI LOPES, JOSÉ 
FRANKLIM CHICHORRO, ANA CRISTINA 
DOS SANTOS, MARIA JOSÉ RASSELE 
SOPRANI, LORRANA NEVES NOBRE, 
HILQUIAS MOURA CRISPIM, JEAN LUCAS 
BARBOSA DA SILVA, JULIANA ANJOS 
ZANINHO E LORENA DALVI BERGAMINI.      
AUSENTES, COM JUSTIFICATIVA, A 
SENHORA VICE-REITORA, PROFESSORA 
ETHEL LEONOR NOIA MACIEL, O REITOR 
DO PERÍODO ANTERIOR E OS SENHORES 
CONSELHEIROS DIRCEU PRATISSOLI, RITA 
ELIZABETH CHECON FREITAS SILVA E 
ALESSANDRO MATTEDI.  AUSENTE O 
SENHOR CONSELHEIRO EMANUELLE 
KISSE DOS SANTOS PEREIRA. ESTEVE 
PRESENTE, AINDA, SEM DIREITO A VOTO, 
A CONSELHEIRA RAFAELA PINTO RIBEIRO 
CARVALINHO, SUPLENTE DA 
CONSELHEIRA JULIANA ANJOS ZANINHO.  
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Havendo número legal, a Senhora Presidente, com a palavra, declarou aberta 
a sessão. 01. APRECIAÇÃO DE ATAS: não houve. 02. EXPEDIENTE: 
EXCLUSÕES: não houve. INVERSÃO DE PAUTA: não houve. 03. ORDEM DO 
DIA: 03.01. PROCESSO Nº 004238/2020-87 – PRÓ-REITORIA DE GESTÃO 
DE PESSOAS – PROGEP – Proposta de Alteração da Resolução nº 01/2019-
CUn. A relatora, Conselheira Cláudia Maria Mendes Gontijo, com a palavra, 
fez a leitura do seu parecer e do parecer da Comissão de Legislação e 
Normas, favoráveis à aprovação da referida proposta. Em discussão, a 
Conselheira Maria José Rassele Soprani, com a palavra, pediu vista do 
processo. 03.02. PROCESSO Nº 052243/2019-62 – DEPARTAMENTO DE 
MEDICINA SOCIAL – CCS – Criação do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 
Especialização em Saúde Pública com ênfase na interprofissionalidade. O 
Conselheiro Geraldo Rossoni Sisquini, com a palavra, fez a leitura do seu 
parecer e do parecer das Comissões de Orçamento e Finanças e de Assuntos 
Didáticos, Científicos e Culturais. Em discussão, em votação, aprovado por 
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO DEZESSETE BARRA DOIS MIL 
E VINTE. 03.03. PROCESSO Nº 015142/2016-68 – SINDICATO DOS 
TRABALHADORES DA UFES – Recurso Administrativo referente à cobrança 
de danos ocorridos no Restaurante Universitário. O Conselheiro Otávio 
Guimarães Tavares da Silva, com a palavra, fez a leitura do seu parecer e do 
parecer da Comissão de Legislação e Normas, contrários à aprovação do 
referido recurso. Em discussão, a Conselheira Ana Cristina dos Santos pediu 
vista do processo. 03.04. PROCESSO Nº 005448/2014-44 – SINDICATO DOS 
TRABALHADORES DA UFES – Recurso Administrativo. O Conselheiro José 
Franklim Chichorro, com a palavra, fez a leitura do seu parecer e do parecer 
da Comissão de Legislação e Normas, contrários à aprovação do referido 
recurso. Em discussão, a Conselheira Ana Cristina dos Santos pediu vista do 
processo. 03.05. PROCESSO Nº 002994/1989-15 – LIANE MARIA MAIA 
SIMONI – Recurso Administrativo. O Conselheiro José Franklim Chichorro, 
com a palavra, fez a leitura do seu parecer e do parecer da Comissão de 
Legislação e Normas, contrários à aprovação do referido recurso. Em 
discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO 
NÚMERO DEZOITO BARRA DOIS MIL E VINTE. 03.06. PROCESSO Nº 
005410/2000-96 – MARIA GORETE DA CUNHA DOS SANTOS – Recurso 
Administrativo. A Conselheira Cláudia Maria Mendes Gontijo, com a palavra, 
fez a leitura do seu parecer e do parecer da Comissão de Legislação e 
Normas, contrários à aprovação do referido recurso. Em discussão, em 
votação, aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO 
DEZENOVE BARRA DOIS MIL E VINTE. 03.07. PROCESSO Nº 002877/2017-
11 – JOSÉ MARCELO DE SOUZA – Recurso Administrativo. A Conselheira 
Cláudia Maria Mendes Gontijo, com a palavra, fez a leitura do seu parecer e 
do parecer da Comissão de Legislação e Normas, contrários à aprovação do 
referido recurso. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. 
Baixada a DECISÃO NÚMERO VINTE BARRA DOIS MIL E VINTE. 03.08. 
PROCESSO Nº 001489/1992-12 – OCTÁVIO DUEMKE – Recurso 

https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3117363/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/2873049/
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Administrativo/Pensão. A Conselheira Cláudia Maria Mendes Gontijo, com a 
palavra, fez a leitura do seu parecer e do parecer da Comissão de Legislação e 
Normas, contrários à aprovação do referido recurso. Em discussão, em 
votação, aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO VINTE E 
UM BARRA DOIS MIL E VINTE. 03.09. PROCESSO Nº 055124/2019-61 – 
DOUGLAS FIORIO SALOMÃO E OUTROS – Recurso Administrativo. A 
Conselheira Cláudia Maria Mendes Gontijo, com a palavra, fez a leitura do 
seu parecer e do parecer da Comissão de Legislação e Normas, contrários à 
aprovação do referido recurso e recomendando que o ressarcimento à 
Instituição se faça ou por meio de reposição pecuniária ao erário ou mediante 
horas trabalhadas. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. 
Baixada a DECISÃO VINTE E DOIS BARRA DOIS MIL E VINTE. 04. 
COMUNICAÇÃO/PALAVRA LIVRE: o Senhor Presidente, com a palavra, 
relatou que foi multado em razão da não apresentação de critérios e 
metodologias de cálculo de custo operacional por parte das fundações de 
apoio, e em uma reunião em que compareceram representações do Gabinete 
da Reitoria, do Departamento de Contas e Convênios – DCC e interministeriais, 
ficou acordado que até o dia 3 de março de 2020 as fundações apresentariam 
sua proposta, a ser analisada e submetida ao Conselho Universitário, devendo 
esse assunto constar da pauta deste Conselho na próxima sessão, e caso não 
haja definição, a proposta do Senhor Presidente deverá ser de suspender as 
relações da Universidade com as duas fundações, dado que, por estas serem 
dispensadas dos processos licitatórios da Instituição, pela ausência de lucro, 
devem demonstrar essa ausência de forma peremptória. Já há vários 
problemas de auditorias com essas fundações, e os órgãos de controle da 
União podem cobrar da Universidade serviços não executados. O Conselheiro 
Alfredo Carlos Rodrigues Feitosa, com a palavra, informou que já foi informado 
da questão e se reunirá com o Senhor Presidente e o Conselheiro Geraldo 
Rossoni Sisquini a fim de apresentar os critérios na próxima sessão. O 
Conselheiro José Franklim Chichorro, com a palavra, criticou a forma como os 
processos são analisados na Ufes, de modo que alguns de seus elementos 
aumentam o trabalho dos encarregados da análise, devendo esse modus 
operandi ser normatizado, com a adoção de um padrão de execução. O 
Conselheiro também relatou que há uma vaga de professor no seu 
departamento, para a qual há 55 (cinquenta e cinco) candidatos inscritos, 
havendo, por parte da Comissão encarregada de montar a banca, dificuldade 
nessa tarefa, dados os vínculos de candidatos com possíveis membros 
cogitados, com sucessivas trocas até que se obtivesse uma banca isenta, 
porém com todos os membros alheios à área específica dessa banca, o que é 
passível de futuros questionamentos, devendo a Resolução nº 38/2017, 
pertinente ao tema, ser parcialmente modificada. O Conselheiro Geraldo 
Rossoni Sisquini, com a palavra, lembrou que a Fest e a Fucam fizeram um 
trabalho em conjunto nesse sentido, cuja apresentação se dará na data 
estipulada. A Conselheira Cláudia Maria Mendes Gontijo, com a palavra, 
informou que o Conselho Departamental do Centro de Educação decidiu 
denominar o antigo prédio IC-4 de Prédio Paulo Freire. Compareceu à palestra 

https://protocolo.ufes.br/#/documentos/2880200/
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do dia 12 de março a senhora Ana Maria Araújo Freire (Nita Freire), esposa do 
homenageado. Lembrou que a palestra se deu no CCE, pois o auditório do 
Centro de Educação continua inacessível, razão pela qual solicitou a sua 
recuperação. O motivo da mudança de nome do prédio é zelar para que o 
legado de Paulo Freire não seja esquecido por aqueles envolvidos na 
educação, seja qual for a área de conhecimento. A Conselheira também 
manifestou sua preocupação com a pandemia do Coronavírus, indagando das 
providências que a Instituição tomará para proteger a comunidade universitária. 
O Senhor Presidente, com a palavra, respondeu que a Instituição está se 
preparando e verificando quais foram as medidas tomadas por outras 
universidades. Nesta data uma equipe de especialistas participou de uma 
reunião convocada pelo Ministério da Saúde, que relacionou as precauções a 
serem tomadas, as quais a Universidade deverá providenciar, tendo em vista 
as proporções da comunidade envolvida. O Conselheiro Otávio Guimarães 
Tavares da Silva, com a palavra, informou que 9 (nove) professores do Centro 
de Educação Física e Desportos – CEFD estão num evento na Sardenha, na 
Itália, onde há um caso confirmado, e solicitou da Administração Central 
orientações quanto às medidas a serem adotadas, dado que ele próprio não 
pode impor quarentena aos docentes daquele Centro. O Conselheiro Alfredo 
Carlos Rodrigues Feitosa, com a palavra, refletindo a preocupação do 
Conselheiro José Franklim Chichorro, lembrou que por várias vezes já foi 
impedido de participar de bancas, já que o examinando havia sido seu aluno, 
registrando-se recentemente um caso assim no CCS. O Conselheiro 
solidarizou-se com a Conselheira Cláudia Maria Mendes Gontijo quanto à 
necessidade de, em conjunto com outros Centros da Universidade, tomar 
medidas de proteção contra o Coronavírus. O Conselheiro Eustáquio Vinicius 
Ribeiro de Castro, com a palavra, homenageou o professor Antonio Brasil 
Batista, falecido no último sábado, um dos criadores do Departamento de 
Física na Ufes, com grande contribuição nas áreas de Cosmologia, Astrofísica 
e Matemática, e em referência à fala da Conselheira Cláudia Maria Mendes 
Gontijo, ressaltou a necessidade de se investir no resgate da memória da 
Universidade e citou exemplos de acontecimentos da história da Instituição 
desconhecidos da maior parte da comunidade universitária. O Conselheiro 
Otávio Guimarães Tavares da Silva, com a palavra, informou que o CEFD está 
inaugurando seu Centro de Memória do Esporte, inicialmente um projeto de 
organização do acervo do Centro, tendo em vista que o Curso de Educação 
Física da Ufes é o mais antigo do Brasil, com 89 anos de existência. A 
Conselheira Cláudia Maria Mendes Gontijo, com a palavra, anunciou que o 
Centro de Educação renomeará suas salas com nomes de antigos professores 
que passaram pelo Centro, como forma de preservar sua memória. O 
Conselheiro Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro, com a palavra, ressaltou que 
a verificação final da situação das fundações de apoio é feita mediante balanço 
anual, dada a impossibilidade de que tais contas sejam verificadas por projeto, 
tendo em vista que o mesmo profissional pode atuar em mais de um projeto. 
Havendo sobra, o montante será abatido nos projetos do ano seguinte O 
Senhor Presidente, com a palavra, destacou, também quanto às fundações de 
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apoio, que estas repassam recursos financeiros à Universidade, não se 
tratando de doação. A Conselheira Teresa Cristina Janes Carneiro, com a 
palavra, a respeito do álcool em gel contra o Coronavírus, afirmou que a 
Instituição o está comprando, mas por causa da impossibilidade de compra 
emergencial, o registro deverá levar mais 30 (trinta) dias para chegar, 
priorizando-se a distribuição aos restaurantes, enquanto o sabão em barra 
pode ser comprado pelos próprios diretores de Centros, até que se defina o 
conjunto de ações a serem praticadas. O Conselheiro Rogério Naques 
Faleiros, com a palavra, manifestou seu pesar pelo falecimento, no último dia 
26, do professor Thiago Fabres de Carvalho, do Curso de Direito, que prestou 
notável contribuição nas áreas de Direito Penal e de Criminologia Crítica, tendo 
sido seu falecimento noticiado pelo jornal Folha de São Paulo e pela revista 
Carta Capital, com o governo do estado decretando luto oficial de 3 (três) dias. 
Ainda com a palavra, o Conselheiro anunciou que, pelo segundo ano 
consecutivo, o Curso de Direito da Ufes foi o que mais aprovou candidatos à 
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, consolidando-se como curso de alto 
padrão de excelência nesse quesito. O Conselheiro acrescentou que, entre 31 
de março e 4 de abril, terá lugar a Semana Jurídica, organizada pelo Centro 
Acadêmico Roberto Vieira Filho, comemorando os 90 (noventa) anos do Curso 
de Direito, o mais antigo do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas – 
CCJE. O evento contará com uma palestra do ministro do Supremo Tribunal 
Federal, Gilmar Mendes. Por fim, o Conselheiro manifestou preocupação com a 
conservação dos telhados da Universidade, e no caso específico do CCJE, os 
telhados estão em situação muito ruim, tendo, por outro lado, diretores de 
vários Centros já encaminhado ofícios e relatórios, relatando a situação, que 
aparentemente piorou com a instalação dos painéis fotovoltaicos e tem 
obrigado os alunos, cerca de 4.000 (quatro mil), em todo o Centro, a 
deslocamentos diários de salas de aula, o que gera um tremendo desgaste de 
todos, sobretudo nos alunos que estão chegando à Universidade. Por isso o 
Conselheiro solicitou do Senhor Presidente e da Administração Central que 
seja providenciado um projeto de restauração dos telhados, composto por 
telhas de produção descontinuada, não mais encontráveis no mercado, já que 
o CCJE foi construído nos anos 1960. Outros Centros vêm igualmente 
apresentando problemas, como o Centro Tecnológico – CT, assim como a Pró-
Reitoria de Graduação – Prograd. As ações nesse sentido têm sido de 
natureza paliativa, sem que o problema seja de fato resolvido. O Senhor 
Presidente, com a palavra, respondeu que foi feito no ano passado o aporte da 
quantia de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), para fins de 
manutenção, conforme acordado no orçamento para 2020, e concordou com o 
Conselheiro Rogério Naques Faleiros a respeito da necessidade de elaboração 
de um projeto de recuperação dos telhados, dado que o atual trabalho de 
manutenção não está adequado. O Senhor Presidente, ainda com a palavra, 
anunciou que no dia 17 de março de 2020, às 18 horas, no Teatro 
Universitário, em sessão solene do Conselho Universitário, será feita a outorga 
do título de Professor Emérito ao docente Alberto Ferreira de Souza, e no dia 
19 de março se dará a última sessão ordinária deste Conselho presidida pelo 
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seu atual Presidente, quando será feita a apresentação da situação financeira 
da Universidade, com a economia alcançada pela instalação das placas 
fotovoltaicas e a disposição de saldo a ser utilizado na próxima gestão, tendo 
sido pagas praticamente todas as contas de 2019, faltando a elaboração de um 
orçamento para o uso das reservas obtidas, podendo ser pagas as despesas 
dos primeiros meses de 2020, o que concede mais tempo para que se pense 
em ações futuras, graças à economia na conta de energia elétrica e na 
vigilância. O Conselheiro Renato Rodrigues Neto, com a palavra, despediu-se 
deste Conselho, já que na próxima semana a professora Edinete Maria Rosa 
assumirá a Direção do Centro de Ciências Humanas e Naturais – CCHN. O 
Conselheiro aproveitou a ocasião para agradecer por todo o apoio que recebeu 
do Centro e deste Conselho, agradecendo também a toda a equipe da 
Secretaria dos Órgãos Colegiados Superiores – Socs pelo tratamento cordial e 
respeitoso por ele recebido. Também agradeceu ao Senhor Presidente e 
declarou que aprendeu muito durante todos os anos neste Conselho. O Senhor 
Presidente agradeceu ao Conselheiro por todo o seu trabalho, tendo 
representado não somente o seu Centro, com dignidade, zelo, dedicação e 
inteligência diretamente associados às demandas, mas a Universidade como 
um todo, destacando que sem a ação coletiva não se pode fazer nada. O 
Conselheiro Alfredo Carlos Rodrigues Feitosa, com a palavra, comunicou que 
seu Centro vem sofrendo prejuízo às suas atividades por falta ou queda brusca 
de energia elétrica, como a paralisação momentânea dos freezers, indagando 
da conexão entre as recentes placas fotovoltaicas instaladas e a rede normal. 
O Conselheiro acrescentou que o problema acarreta perda de projetos, estudos 
e laboratórios, algo gravíssimo, e solicitou a inclusão desse problema no 
regerenciamento anunciado pelo Senhor Presidente, impondo-se desde já a 
necessidade de instalação de dois geradores. O Conselheiro Geraldo Rossoni 
Sisquini, com a palavra, afirmou a necessidade de os diretores de Centro se 
reunirem urgentemente com a nova Administração a fim de que se 
estabeleçam as novas prioridades, destacando que a Prefeitura Universitária 
conta com engenheiros e arquitetos no seu quadro de pessoal, que podem 
perfeitamente elaborar os projetos necessários, sem que se recorra a 
profissionais externos. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente, 
com a palavra, encerrou a Sessão às 16 horas e 45 minutos. Do que era para 
constar, eu, Raquel Paneto Dalvin, secretariando os trabalhos, lavrei a 
presente ata, que, após lida e aprovada, segue devidamente assinada por mim 
e pelos Senhores Conselheiros presentes.  
 

 


