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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
CURADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ESPÍRITO SANTO, REALIZADA NO DIA TRINTA DE 
MAIO DE DOIS MIL E ONZE, ÀS NOVE HORAS E 
TRINTA MINUTOS, NA SALA DAS SESSÕES, 
LOCALIZADA NO EDIFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL, SEDE DA REITORIA, NO CAMPUS 
UNIVERSITÁRIO “ALAOR DE QUEIROZ ARAÚJO”, 
SOB A PRESIDÊNCIA DA CONSELHEIRA SÔNIA 
MARIA DA COSTA BARRETO E COM A PRESENÇA 
DOS SENHORES CONSELHEIROS: DIOLINA 
MOURA SILVA, EUSTÁQUIO VINÍCIUS RIBEIRO 
CASTRO, FERNANDO JOSÉ ARRIGONI, HELDER 
DE AMORIM MENDES, MARCOS ANTÔNIO 
BELMIRO, MARIO CLÁUDIO SIMÕES, MARIZA 
SILVA DE MORAES E MARCELLO FRANÇA 
FURTADO. AUSENTE, COM JUSTIFICATIVA, O 
SENHOR CONSELHEIRO CARLOS COUTINHO 
BATALHA. 

 
Havendo número legal, a Senhora Presidente declarou aberta a Sessão.                   
01. APRECIAÇÃO DE ATA: Foram apreciadas e aprovadas, por unanimidade, as 
Atas das Sessões Ordinárias deste Conselho realizadas nos dias 16 de dezembro 
de 2010 e 29 de março de 2011 e a Ata da Sessão Extraordinária do dia 29 de 
março de 2011. 02. COMUNICAÇÃO: A Senhora Presidente, com a palavra, fez a 
leitura da Portaria nº 532/2011, in verbis: “O Ministério de Estado da Educação, no 
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 32, alínea “c”, do Estatuto da 
Universidade Federal do Espírito Santo, aprovado pelo decreto nº 66.598, de 20 de 
maio de 1970, resolve: Reconduzir Carlos Coutinho Batalha e Guilherme Rody 
Soares para, na qualidade de representantes do Ministério da Educação, 
respectivamente, como titular e suplente, integrarem o Conselho de Curadores da 
Universidade Federal do Espírito Santo. Fernando Haddad” Em seguida, fez a 
leitura da Resolução nº 27/2011, CEPE, in verbis: “Resolução nº 27/2011. O 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, Considerando o que 
consta do Protocolado nº 721.808/2011-14 – Conselho de Curadores da UFES; 
Considerando o que estabelece o Art. 29 do Estatuto desta Universidade; 
Considerando, ainda, a Eleição realizada por este Conselho na Sessão Ordinária 
do dia 24 de maio de 2011, RESOLVE: Art. 1º Eleger os docentes Eustáquio 
Vinícius Ribeiro Castro e Fernando José Arrigoni (titulares) e Gilson Fernandes da 
Silva e José Rafael Capua Proveti (suplentes), respectivamente, para integrar o 
Conselho de Curadores desta Universidade. Art. 2º Revogam-se as disposições 
em contrário. Sala das Sessões, 27 de maio de 2011. Reinaldo Centoducatte – 
Presidente”. O Conselheiro Eustáquio Vinícius Ribeiro Castro, com a palavra, 
agradeceu a indicação de seu nome para integrar o presente Conselho e a 
Comissão Coordenadora da Pesquisa, e informou que a referida comissão 
terminou o Projeto de Resolução que visa à escolha de Reitor e Vice-reitor para o 
quadriênio 2011-2015 e já o encaminhou ao Magnífico Reitor, e que este 
convocará reunião conjunta em data próxima. 03. EXPEDIENTE: A Senhora 
Presidente, com a palavra, propôs um voto de pesar à família do Diretor do 
DAOCS servidor Renato Carlos Schwab Alves pelo falecimento de sua genitora,         
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in verbis: “Voto de Pesar. O Conselho de Curadores da Universidade Federal do 
Espírito Santo, na Sessão Ordinária realizada no dia trinta de maio de dois mil e 
onze, aprovou, por unanimidade, a proposta formulada pela presidente deste 
Conselho, Professora Sônia Maria da Costa Barreto, e demais Conselheiros, de 
voto de pesar à família do Diretor do Departamento de Administratação dos 
Órgãos Colegiado Superiores (DAOCS) desta Universidade, Servidor Renato 
Carlos Schwab Alves, pelo falecimento de sua Genitora, Sra. Hilda Schwab Alves, 
ocorrido no dia 15 deste mês. Em homenagem à memória da Senhora Hilda, 
manifestamos os mais sentidos votos de condolência à sua família e amigos. Sala 
das Sessões, 30 de maio de 2011. Sônia Maria da Costa Barreto. Presidente”. Em 
votação, aprovado por unanimidade. Não houve inclusão, exclusão e/ou inversão 
de processos na pauta. 04. ORDEM DO DIA: 04.01. PROTOCOLADO                       
Nº 769.897/2010-91 – DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES (DCE). 
Homologação do nome do novo representante do corpo discente neste Conselho. 
A Senhora Presidente, com a palavra, fez a leitura do supracitado protocolado,         
in Verbis: “Memorando nº 12/2010-2. Vitória, 04 de novembro, de 2010. Ao 
Conselho de Curadores da Universidade Federal do Espírito Santo. Assunto: 
Representação discente. A diretoria do Diretório Central dos Estudantes indica o 
estudante Ricardo Azevedo Nespoli Azevedo, sob o número de matrícula 
2007103935 como representante discente no Conselho de Curadores. Tendo 
como suplente o estudante Marcello França Furtado sob o número de matrícula 
2009207600. Atenciosamente, Midiã Fraga, matrícula 2007102468. Diretora de 
Organização DCE/UFES”. Finalizando, a Senhora Presidente informou que tendo 
em vista a necessidade de uniformizar os mandatos do Corpo Discente nos 
Conselhos Superiores desta Universidade, o computo do mandato será a partir de 
30 de setembro de 2010. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. 
Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO DOIS BARRA DOIS MIL E ONZE. Neste 
instante, o Conselheiro Marcello França Furtado adentrou a Sala de Sessões. Em 
seguida, a Senhora Presidente, com a palavra apresentou votos de boas vindas ao 
novo Conselheiro. 04.02. PROCESSO Nº 1.403/2011-58 – CENTRO DE 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA) – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos 
referentes ao mês de janeiro de 2011. O Conselheiro Mário Cláudio Simões, com a 
palavra, fez a leitura de seu parecer, favorável aos referidos balancete e quadros 
demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a 
DECISÃO NÚMERO NOVE BARRA DOIS MIL E ONZE. 04.03. PROCESSO             
Nº 2.827/2011-30 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA) – Balancete 
Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de fevereiro de 2011. O 
Conselheiro Mário Cláudio Simões, com a palavra, fez a leitura de seu parecer, 
favorável aos referidos balancete e quadros demonstrativos. Em discussão, em 
votação, aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO DEZ BARRA 
DOIS MIL E ONZE. 04.04. PROCESSO Nº 4.951/2011-30 – CENTRO DE 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA) – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos 
referentes ao mês de março de 2011. O Conselheiro Mário Cláudio Simões, com a 
palavra, fez a leitura de seu parecer, favorável aos referidos balancete e quadros 
demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a 
DECISÃO NÚMERO ONZE BARRA DOIS MIL E ONZE. 04.05 PROCESSO             
Nº 4.062/2011-72 - RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA 
SILVA” – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de 
janeiro de 2011. O Conselheiro Eustáquio Vinícius Ribeiro Castro, com a palavra, 
fez a leitura de seu parecer, favorável aos referidos balancete e quadros 
demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a 
DECISÃO NÚMERO DOZE BARRA DOIS MIL E ONZE. 04.06. PROCESSO          
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Nº 4.059/2011-59 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA 
SILVA” – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de 
fevereiro de 2011. O Conselheiro Eustáquio Vinícius Ribeiro Castro, com a 
palavra, fez a leitura de seu parecer, favorável aos referidos balancete e quadros 
demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a 
DECISÃO NÚMERO TREZE BARRA DOIS MIL E ONZE. 04.07. PROCESSO                         
Nº 9.812/2011-01 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA 
SILVA” – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de 
março de 2011. O Conselheiro Eustáquio Vinícius Ribeiro Castro, com a palavra, 
fez a leitura de seu parecer, favorável aos referidos balancete e quadros 
demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a 
DECISÃO NÚMERO QUATORZE BARRA DOIS MIL E ONZE. 04.08. 
PROCESSO Nº 1.498/2011-18 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO 
ANTONIO MORAES” (HUCAM) – Balancete Financeiro e Quadros 
Demonstrativos referentes ao mês de janeiro de 2011. A Conselheira Mariza Silva 
de Moraes, com a palavra, fez a leitura de seu parecer, favorável aos referidos 
balancete e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por 
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO QUINZE BARRA DOIS MIL E 
ONZE. 04.09. PROCESSO Nº 4.698/2011-14 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
“CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM) – Balancete Financeiro e Quadros 
Demonstrativos referentes ao mês de fevereiro de 2011. A Conselheira Mariza 
Silva de Moraes, com a palavra, fez a leitura de seu parecer, favorável aos 
referidos balancete e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação, 
aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO DEZESSEIS BARRA 
DOIS MIL E ONZE 04.10. PROCESSO Nº 8.212/2011-17 – HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM) – Balancete 
Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de março de 2011. A 
Conselheira Mariza Silva de Moraes, com a palavra, fez a leitura de seu parecer, 
favorável aos referidos balancete e quadros demonstrativos. Em discussão, em 
votação, aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO DEZESSETE 
BARRA DOIS MIL E ONZE 04.11 PROCESSO Nº 1.705/2011-26 – 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF) – Balancete 
Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de janeiro de 2011. O 
Conselheiro Fernando José Arrigoni, com a palavra, fez a leitura de seu parecer, 
favorável aos referidos balancete e quadros demonstrativos. Em discussão, em 
votação, aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO DEZOITO 
BARRA DOIS MIL E ONZE. 04.12. PROCESSO Nº 2.563/2011-14 – 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF) – Balancete 
Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de fevereiro de 2011. O 
Conselheiro Fernando José Arrigoni, com a palavra, fez a leitura de seu parecer, 
favorável aos referidos balancete e quadros demonstrativos. Em discussão, em 
votação, aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO DEZENOVE 
BARRA DOIS MIL E ONZE. 04.13. PROCESSO Nº 4.837/2011-18 – 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF) – Balancete 
Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de março de 2011. O 
Conselheiro Fernando José Arrigoni, com a palavra, fez a leitura de seu parecer, 
favorável aos referidos balancete e quadros demonstrativos. Em discussão, em 
votação, aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO VINTE 
BARRA DOIS MIL E ONZE. 05. PALAVRA LIVRE. O Conselheiro Helder de 
Amorim Mendes, com a palavra, sugeriu que fosse encaminhado um documento à 
Administração, em nome do Conselho de Curadores, solicitando o envio do 
Orçamento de 2011 desta Universidade para que sirva de subsídio na análise dos 
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Balancetes mensais por este Conselho. O Conselheiro Mário Cláudio Simões, com 
a palavra, reiterou solicitação feita por ele no ano de 2009, à época Conselheiro do 
Conselho Universitário, para que fosse cobrada a construção de passarela ou 
outra alternativa de acesso dos pedestres ao campus da UFES em contrapartida à 
cessão do terreno para a ampliação da Avenida Fernando Ferrari, tendo em vista 
os graves acidentes sofridos por alunos durante a travessia da referida via. Por 
fim, sugeriu a confecção de uma moção ou um pedido formal à Reitoria para que 
encaminhasse aos órgãos de direito a necessidade de providências acerca do 
assunto. O Conselheiro Fernando José Arrigoni, com a palavra, reforçou a fala do 
Conselheiro Mário Cláudio Simões, considerando as condições da travessia como 
desumana e desrespeitosa para com os pedestres, já que existem crianças e 
idosos no campus, e sugeriu que fosse feito um pedido de humanização da 
entrada da Universidade junto aos órgãos competentes. A Conselheira Mariza 
Silva de Moraes, com a palavra, endossou a fala do Conselheiro Mário Cláudio 
Simões, e abordou o posicionamento da ciclovia, que coloca em risco a travessia 
dos pedestres para adentrar a Universidade. O Conselheiro Marcello França 
Furtado, com a palavra, apoiou as falas anteriores acerca da travessia, informou 
que o tempo do sinal de pedestres é insuficiente e que o escoamento de água do 
local é ineficiente em caso de chuvas fortes. Por fim, apoiou a idéia da moção, 
informando que o Diretório Central dos Estudantes poderia ajudar. A Conselheira 
Mariza Silva de Moraes, com a palavra, complementou que também existem 
muitos portadores de necessidades especiais e que, principalmente quando chove 
as condições de acesso à UFES são péssimas. O Conselheiro Marcos Antônio 
Belmiro, com a palavra, opinou que, apesar do trabalho do Conselho de Curadores 
se voltar à análise de números, discussões sobre a melhoria da comunidade 
universitária são importantes, e, por fim, destacou que os acessos para carros 
aparentemente são mais visados que as passagens de pedestres e ciclistas, estas 
se encontrando em estado de abandono.O Conselheiro Eustáquio Vinícius Ribeiro 
Castro, com a palavra, lembrou a todos sobre as passarelas internas da UFES, 
que, em sua maioria, estão em estado precário. Ainda com a palavra, considerou 
que a administração da UFES pode cobrar das autoridades responsáveis a 
construção de uma nova passarela, tendo em vista o fluxo intenso de pedestres no 
local em horários de pico. A Conselheira Diolina Moura Silva, com a palavra, 
criticou o projeto de urbanização da Avenida Fernando Ferrari em diversos pontos 
de acesso, tanto de pedestres quanto de automóveis. O Conselheiro Helder de 
Amorim, com a palavra, indagou sobre a responsabilidade de cada cidadão sobre 
suas atitudes, e reforçou a importância do exercício da educação, dando diversos 
exemplos, a fim de evitar mais tragédias, e, por fim, sugeriu a criação de 
campanhas de conscientização dos pedestres e motoristas. O Conselheiro 
Fernando José Arrigoni, com a palavra, concordou com as colocações do 
Conselheiro Helder de Amorim, porém esclareceu que já foram sugeridas 
campanhas de conscientização e que nenhuma delas aconteceu. Por fim, reforçou 
a importância da construção de uma nova passarela e da melhoria da sinalização, 
tanto interna quanto externa à UFES. O Conselheiro Helder de Amorim, com a 
palavra, concordou com a fala do Conselheiro Fernando José Arrigoni, porém 
reforçou a importância da conscientização. O Conselheiro Mário Cláudio Simões, 
com a palavra, sugeriu que todos os assuntos tratados na Palavra Livre desta 
reunião fossem levados à Reitoria, para que esta última mobilize os órgãos 
responsáveis. A Senhora Presidente, com a palavra, informou que serão 
encaminhados dois memorandos à Reitoria, um sobre a humanização do acesso à 
UFES e outro acerca da solicitação do Planejamento de 2011 a fim de balizar as 
decisões dos Conselheiros. O Diretor do DAOCS, servidor Renato Carlos Schwab 
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Alves, com a palavra, agradeceu o voto de pesar declarado no início desta 
Sessão. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a 
Sessão às onze horas e trinta minutos. Do que era para constar, eu, Renato Carlos 
Schwab Alves, secretariando os trabalhos, lavrei a presente Ata que, após lida e 
aprovada, segue devidamente assinada por mim e pelos Senhores Conselheiros 
presentes. 
 
 
 
 


