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ATA DA SESSÃO SOLENE DO CONSELHO 
UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO DO DIA DEZ 
DE JUNHO DE DOIS MIL E QUINZE, ÀS NOVE 
HORAS E TRINTA MINUTOS, NA CAPELA DA 
FACULDADE UNIDA, LOCALIZADA EM BENTO 
FERREIRA, SOB A PRESIDÊNCIA DO 
MAGNÍFICO REITOR, PROFESSOR REINALDO 
CENTODUCATTE, E COM A PRESENÇA DA 
SENHORA VICE-REITORA, PROFESSORA 
ETHEL LEONOR NOIA MACIEL, E DOS 
SENHORES CONSELHEIROS: ARMANDO 
BIONDO FILHO, MARIA LUCIA CASATE, 
ROGÉRIO NAQUES FALEIROS, ZENÓLIA 
CHRISTINA CAMPOS FIGUEIREDO, 
EUSTÁQUIO VINICIUS RIBEIRO, PAULO 
SÉRGIO DE PAULA VARGAS, ANILTON 
SALLES GARCIA E RENATO RODRIGUES 
NETO. AUSENTES, COM JUSTIFICATIVA, O 
MAGNÍFICO REITOR DO PERÍODO 
IMEDIATAMENTE ANTERIOR, PROFESSOR 
RUBENS SERGIO RASSELI. AUSENTES, SEM 
JUSTIFICATIVA, OS SENHORES 
CONSELHEIROS: GLÁUCIA RODRIGUES DE 
ABREU, CLAUDIA MARIA MENDES GONTIJO, 
GERALDO ROSSONI SISQUINI, RONEY 
PIGNATON DA SILVA, JULIÃO SOARES DE 
SOUZA LIMA, MARCELO EDUARDO VIEIRA 
SEGATTO, MAURÍCIO ABDALLA GUERRIERI, 
VINICIUS TOMAZ FERNANDES, MARCELLO 
FRANÇA FURTADO, WELLINGTON PEREIRA, 
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS CRUZ, JOSÉ 
ANÉZIO FERNANDES DO VALE E PEDRO LUIZ 
DE ANDRADE DOMINGOS. 

 

   A Mestre de Cerimônia, Senhora Norma Sueli Rodrigues Laurentino da 
Silva, com a palavra, deu início à solenidade de outorga do título honorífico de 
Doutor Honoris Causa ao Senhor Rubem Azevedo Alves (in memoriam), por 
sua contribuição ao pensamento brasileiro demarcada na sua trajetória como 
psicanalista, educador e escritor. Ainda com a palavra, convidou os presentes a 
assistir ao vídeo institucional da Universidade Federal do Espírito Santo, 
produzido pela Superintendência  de Cultura e Comunicação. Em seguida, 
convidou a todos aqueles que pudessem a se colocar de pé para acompanhar a 
execução do Hino Nacional brasileiro. Ato contínuo, convidou a que ocupassem 
lugar de destaque na mesa de honra: o Magnífico Reitor desta Universidade e 
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Presidente do Conselho Universitário (CUn), Professor Reinaldo Centoducatte, 
a Excelentíssima Vice-Reitora e Presidenta do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, Professora Ethel Leonor Noia Maciel; o Diretor da Faculdade Unida 
de Vitória, Professor Wanderley Pereira da Rosa; o Presidente do Conselho  de 
Curadores (CCUR), Senhor Fernando Coutinho Bissoli. A Mestre de Cerimônia 
também registrou a presença das autoridades acadêmicas e administrativas, bem 
como dos demais membros dos Conselhos Universitário, de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, e de Curadores da UFES, além das autoridades acadêmicas e 
administrativas da Faculdade Unida. De igual modo, agradeceu a presença dos 
servidores docentes e técnico-administrativos em Educação, dos pesquisadores 
e estudantes da UFES, além dos funcionários docentes e administrativos, 
pesquisadores e alunos da Faculdade Unida, e ainda dos familiares, amigos e 
demais convidados. Em seguida, o Magnífico Reitor da Universidade Federal do 
Espírito Santo, com a palavra, Professor Reinaldo Centoducatte, presidente desta 
Sessão Solene, a declarou aberta, e em seguida, designou uma Comissão de 
Honra, formada pelos professores do Centro de Ciências Humanas e Naturais 
Santinho Ferreira de Souza, autor da proposta, e Antônio Vidal Nunes, para 
conduzirem a filha e representante do professor agraciado, Raquel Alves, até o 
seu lugar de destaque. Depois, ainda com a palavra, solicitou à Mestre de 
Cerimônia que prosseguisse com os atos protocolares. A Mestre de Cerimônia, 
com a palavra, convidou a Presidente da Sessão para fazer a leitura do Termo 
Indagativo da proposta aprovada por unanimidade de concessão de título 
honorífico de Doutor Honoris Causa, na Sessão Ordinária do Conselho 
Universitário desta Universidade, que ocorreu no dia 4 de fevereiro de 2010. De 
posse da palavra, a Vice-Reitora fez a leitura do referido termo, in verbis: “Tendo 
sido aprovado nos Conselhos Departamental e Superiores, e na condição de 
Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, consultamos a filha e 
representante do Senhor Rubem Azevedo Alves, a Senhora Raquel Alves, se 
aceita receber o título honorífico de Doutor Honoris Causa „in memoriam’, 
devendo confirmar diante das autoridades universitárias aqui presentes”. Em 
seguida, a Mestre de Cerimônia, com a palavra, convidou a Senhora Raquel 
Alves, representante do agraciado, o Senhor Rubem Azevedo Alves, para 
pronunciar o termo responsivo. Nesse momento a representante do agraciado, 
Senhora Raquel Alves, com a palavra, do seu lugar de destaque, fez a leitura do 
Termo Responsivo. Dando prosseguimento, a Mestre de Cerimônia, com a 
palavra, solicitou que o Presidente do Conselho de Curadores da UFES, Senhor 
Fernando Coutinho Bissoli, fizesse a leitura da Resolução do Conselho 
Universitário que concede o título honorífico de Doutor Honoris Causa “in 
memoriam” ao Senhor Rubem Azevedo Alves ato de concessão do referido título. 
De posse da palavra, o Senhor Presidente do CCur, Senhor Fernando Coutinho 
Bissoli fez a leitura da referida Resolução, in verbis: “RESOLUÇÃO Nº 05/2010. 
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 
SANTO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONSIDERANDO o 
que consta do Processo nº 13.586/2009-30 – DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS E 
LETRAS/CCHN; CONSIDERANDO o que consta dos Artigos nos 18, 102 e 103 
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do Estatuto desta Universidade; CONSIDERANDO o parecer da Comissão de 
Assuntos Didáticos, Científicos e Culturais; CONSIDERANDO, ainda, a 
aprovação da Plenária, por unanimidade, na Sessão Ordinária realizada no dia 
04 de fevereiro de 2010, RESOLVE: Art. 1º Conceder o Título de Doutor Honoris 
Causa ao Senhor Rubem Azevedo Alves. Art. 2º Revogam-se as disposições 
em contrário. Sala das Sessões, 04 de fevereiro de 2010. RUBENS SERGIO 
RASSELI. PRESIDENTE”. Em seguida, a Mestre de Cerimônia, com a palavra, 
convidou o Magnífico Reitor a fazer a leitura do Termo de Concessão e, logo em 
seguida, proceder à entrega do título honorífico de Doutor Honoris Causa ao 
agraciado. O Magnífico Reitor, com a palavra, fez a leitura do diploma, in verbis: 
“De acordo com as leis da República Federativa do Brasil e com os poderes que 
me são conferidos, na condição de Reitor da Universidade Federal do Espírito 
Santo, concedo ao Senhor Rubem Azevedo Alves „in memoriam‟ o título 
honorífico de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal do Espírito Santo, 
podendo o seu representante fazer uso de todos os direitos e prerrogativas 
inerentes a este título e grau. Assim concedo”. E entregou o diploma. A 
representante do agraciado, Raquel Alves, com a palavra, agradeceu a 
concessão do título, lembrando que se trata de uma grande que honra que ela 
recebia, como filha e como Presidente do Instituto Rubem Alves. A representante 
destacou que a grandiosidade de Rubem Alves veio do coração, tendo ele 
renegado o academicismo e declarado somente crer no que o coração entende, 
pois, no seu entender, quanto mais verdadeiro, melhor. A Senhora Raquel Alves 
refletiu ainda que o pai passou por um processo de desaprendizado, 
reconhecendo que era preciso raspar as camadas representadas por livros, pela 
escola e pelo pensamento de outros. Ela comentou ainda que, quando da morte 
do pai, o Senhor Leonardo Boff declarou que Rubem Alves parou de falar de 
Deus por reverência e amor a Deus, já que Deus está em todas as coisas e tudo 
vive a pulsação do sagrado, sendo necessário esquecer os nomes de Deus que 
as religiões inventaram. A Senhora Raquel Alves ponderou que Rubem Alves se 
tornou educador por amor aos homens, que também são divinos, e convida a 
todos que também raspem as camadas de tinta do aprendizado. Relembrando 
uma história de autoria do pai, “A menina e o pássaro encantado”, em que o 
objeto da saudade se torna encantado, ela conclui sua fala refletindo que Rubem 
Alves encantou-se. A Mestre de Cerimônia, dando prosseguimento à cerimônia, 
excepcionalmente e tendo sido autorizada pelo autor da proposta de concessão 
do referido título, passou a palavra ao Pastor da Igreja Presbiteriana Unida do 
Brasil, Derval Dasilio, que prestou homenagem especial ao Doutor Honoris 
Causa Rubem Azevedo Alves (in memoriam). Em seguida, a Mestre de 
Cerimônia passou a palavra ao Professor Santinho Ferreira de Souza, autor da 
proposta do título honorífico de Doutor Honoris Causa “in memoriam”, que fez 
seu pronunciamento. Em seguida a Mestre de Cerimônia passou a palavra ao 
Magnífico Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, Professor Reinaldo 
Centoducatte, para o seu pronunciamento e encerramento da Sessão Solene. O 
Senhor Presidente, com a palavra, agradeceu a presença de todos, informando 
que o título é o maior concedido a pessoas que se destacam na sociedade, 
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lamentando que os trâmites legais impedissem que o agraciado estivesse em 
pessoa para recebê-lo e destacando a importância da tarefa de resgatar a 
história de Rubem Alves em diferentes campos do saber, comentando como é 
rica e diferenciada a sua obra acadêmica. Em seguida, encerrou a Sessão 
Solene às dez horas e vinte 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.   

 


