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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 
REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE JUNHO DE 
DOIS MIL E ONZE, ÀS QUINZE 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 
VICE-REITOR NO EXERCÍCIO DA REITORIA, 
PROFESSOR REINALDO CENTODUCATTE, E COM 
A PRESENÇA DOS SENHORES CONSELHEIROS: 
ALEXSANDRO RODRIGUES MEIRELES, ANTÔNIO 
MANOEL FERREIRA FRASSON, DONATO DE 
OLIVEIRA, EDSON DE PAULA FERREIRA, 
EDUARDO AUGUSTO MOSCON OLIVEIRA, 
GLÁUCIA RODRIGUES DE ABREU, HELIANA 
SONEGHET PACHECO, JAIR CARLOS CHECON 
DE FREITAS, LUIZ ALEXANDRE OXLEY DA 
ROCHA, MARIA MADALENA DOS SANTOS, 
RICARDO ROBERTO BEHR, TÉRCIO GIRELLI KILL, 
VERA LÚCIA MAIA, MARIA AUXILIADORA DE 
CARVALHO CORASSA, FRANCISCO GUILHERME 
EMMERICH, ROBERTO SARCINELLI BARBOSA 
(REPRESENTANDO O PRÓ-REITOR DE 
EXTENSÃO, PROFESSOR APARECIDO JOSÉ 
CIRILO), RENAN TEIXEIRA DE SOUZA, ZÉLIA 
RODRIGUES PIRES, LAÍS FERNANDA DE SOUSA 
FRAGOSO, LÍDIA CORDEIRO CAMPOS E NOELLE 
DA SILVA. AUSENTES, COM JUSTIFICATIVA, OS 
SENHORES CONSELHEIROS: ANA CLÁUDIA 
LOCATELI, HÉLIO MÁRIO DE ARRUDA, RENATO 
RIBEIRO PASSOS, VANDER CALMON TOSTA E 
WAGNER MIRANDA BARBOSA. AUSENTES, OS 
SENHORES CONSELHEIROS: CÉSAR ALCIDES 
GELLER, CRISTINA HELENA BRUNO TERRUGGI, 
HEIDER JOSÉ BORZA, JOSÉ ANÉZIO FERNANDES 
DO VALE E MOACYR CORTELETTE JUNIOR. O 
CARGO DE REITOR NESTE CONSELHO 
ENCONTRA-SE EM VACÂNCIA. 
 
Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou 

aberta a Sessão. 01. APRECIAÇÃO DE ATAS: Foram apreciadas e aprovadas, 
por unanimidade, as Atas das Sessões Ordinárias deste Conselho realizadas nos 
dias 24 de maio e 06 de junho do corrente ano. 02. COMUNICAÇÃO: O Senhor 
Presidente, com a palavra, apresentou votos de boas-vindas ao Conselheiro Jair 
Carlos Checon de Freitas, novo representante do Centro de Ciências Exatas 
(CCE) neste Conselho e tendo em vista a manifestação realizada pelo 
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representante do CCE, informou que o supracitado Conselheiro passa a integrar a 
Comissão de Pesquisa e Pós-graduação a partir desta data. O Conselheiro 
Antônio Manoel Ferreira Frasson, com a palavra, comentou sobre a grande 
movimentação de pessoas em frente à UFES no período da madrugada devido a 
festas que acontecem dentro do campus, sugerindo à administração central a 
proibição das referidas festas durante o horário citado, a fim de zelar pela 
segurança das pessoas e dos prédios, laboratórios e documentos da Universidade. 
O Conselheiro Luiz Alexandre Oxley da Rocha, com a palavra, comunicou que 
houve um ato de pesar, no dia 17 de junho do presente ano, relativo ao 
atropelamento de estudantes da UFES na semana anterior e que foi encaminhado 
um documento ao Vice-reitor no exercício da Reitoria, professor Reinaldo 
Centoducatte, solicitando a cobrança de providências por parte da Prefeitura de 
Vitória e sugerindo a instalação de redutores de velocidade ou a construção de 
túnel ou passarela. Ainda com a palavra, informou que entre os dias 27 e 30 de 
junho acontecerá, no Centro de Educação Física e Desportos desta Universidade, 
o XI Congresso Espírito Santense de Educação Física, evento de natureza 
cientifica e formativa com a finalidade de integrar os professores formados e em 
atuação no ES com a comunidade acadêmico-universitária. O Senhor Presidente, 
com a palavra, comunicou que se reuniu com o prefeito da cidade de Vitória, João 
Carlos Coser, e que explanou a ele a importância de uma solução para a travessia 
da Avenida Fernando Ferrari, único acesso a esta universidade. O Sr. Prefeito, em 
resposta, informou que o Governo do Estado estaria implantando soluções de 
transporte público e que a referida via seria contemplada, provavelmente, com um 
túnel para pedestres. Destacou, ainda, sobre o fim das obras de ampliação da 
avenida em questão, informando que reunir-se-ia com a equipe responsável pelo 
projeto e marcaria nova reunião junto à UFES para um posicionamento. Ainda com 
a palavra, o Senhor Presidente comunicou sobre a parceria firmada entre o 
Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Educação, objetivando enviar 
alunos de graduação e pós-graduação ao exterior por meio da disponibilização de 
75.000 (setenta e cinco mil) bolsas de estudos, além de propor a vinda de 
pesquisadores estrangeiros ao Brasil para integrar grupos de pesquisa. Por fim, 
comunicou que foi fechado um convênio junto ao Banco Santander com o objetivo 
de enviar cerca de cinco estudantes para uma universidade lusitana, e que o 
referido instrumento jurídico seria regido pela Resolução que estabelece normas 
para a regulamentação da formação em graduação com titulação simultânea em 
dois países (dupla diplomação). O Conselheiro Antônio Manoel Ferreira Frasson, 
com a palavra, informou que a FASTEC e a FAPES possuem programas de 
fixação de doutores e que aceitam pedidos de financiamento para trazer 
pesquisadores ao Espírito Santo. Informou, ainda, que a primeira estaria se 
adequando para disponibilizar pelo menos uma bolsa de mestrado para cada um 
de seus programas “nível 3”. O Conselheiro Luiz Alexandre Oxley da Rocha, com a 
palavra, sugeriu que a turma organizadora do ato de pesar fosse comunicada, 
através de seu Centro, das decisões tomadas nas reuniões já realizadas e que 
ainda serão marcadas entre a UFES e a Prefeitura de Vitória sobre a melhoria da 
referida travessia. A Conselheira Laís Fernanda de Sousa Fragoso, com a palavra, 
informou que as festas são a única forma de arrecadação de verbas que o corpo 
estudantil possui e que proibi-las não seria a solução dos problemas, mas sim a 
construção de uma passarela ou túnel. 03. EXPEDIENTE: O Conselheiro Tércio 
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Girelli Kill, com a palavra, em nome da Comissão de Ensino de Graduação e 
Extensão, solicitou inclusão em pauta dos processos nos: 54.765/2008-46 – 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS (CCHN) – Projeto Pedagógico 
do Curso de Graduação em Psicologia; 3.845/2011-39 – MAIKOW TESCH 
SANTOS – Recurso/Desligamento; 3.302/2011-11 – EDIMUNDO ALMEIDA DA 
CRUZ – Recurso/Desligamento; 4.362/2011-51 – GABRIEL SCARAMUSSA – 
Recurso/Desligamento; e 1.667/2011-10 – LUCIANO PRADO MURARI – 
Recurso/Desligamento. O Conselheiro Alexsandro Rodrigues Meireles, com a 
palavra, em nome da Comissão de Pesquisa e Pós-graduação, solicitou exclusão 
em pauta do item 04.08, processo nº 1.075/2011-90 – CENTRO DE EDUCAÇÃO 
(CE) – Regulamentação do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Currículos, 
Cotidianos e Culturais (NUPEC 3). O Conselheiro Renan Teixeira de Souza, com a 
palavra, solicitou exclusão em caráter extraordinário do item 04.01 da pauta, 
processo nº 2.178/2011-77 - MARTHA WERNECK POUBEL - 
Recurso/Afastamento, tendo em vista que sua suplente, a Conselheira Andréa 
Breciani, na sessão deste Conselho realizada no dia 29 de abril de 2011, pediu 
vistas ao supracitado processo e não apresentou parecer de pedido de vista. 
Todas as inclusões, bem como as exclusões, foram aprovadas por unanimidade. 
Não houve inversão de processos constantes da pauta. 04. ORDEM DO DIA: 
04.01. PROCESSO Nº 62.326/2008-15 – CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E 
ECONÔMICAS (CCJE) – Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em 
Ciências Contábeis - Vespertino. O Conselheiro Antônio Manoel Ferreira Frasson, 
com a palavra, fez a leitura do seu parecer e do parecer da Comissão de Ensino 
de Graduação e Extensão, favoráveis ao referido Projeto. Após várias discussões 
entre os Conselheiros presentes acerca da oferta de algumas disciplinas alocadas 
(vinculadas) em outros Departamentos, o Conselheiro Ricardo Roberto Behr pediu 
vistas do processo, tendo sua solicitação sido deferida pelo Senhor Presidente. 
04.02. PROCESSO Nº 15.443/2010-04 – PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
(PROGRAD) - Proposta de revogação da Resolução nº 36/2005 – CEPE. O 
Conselheiro Antônio Manoel Ferreira Frasson, com a palavra, fez a leitura do seu 
parecer e do parecer da Comissão de Ensino de Graduação e Extensão, 
favoráveis à referida revogação. Em discussão, em votação, aprovados por 
unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO TRINTA E TRÊS BARRA DOIS 
MIL E ONZE. 04.03. PROCESSO Nº 4.760/2011-78 – HUGO NATHAN OLIVEIRA 
DE LAIA – Recurso/Matrícula. O Conselheiro Antônio Manoel Ferreira Frasson, 
com a palavra, fez a leitura do seu parecer e do parecer da Comissão de Ensino 
de Graduação e Extensão, contrários ao referido recurso. Em discussão, em 
votação, aprovados por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO VINTE 
BARRA DOIS MIL E ONZE. 04.04. PROCESSO Nº 4.797/2011-04 – ANGELO 
OLIVEIRA GONÇALVES - Recurso/Desligamento. O Conselheiro Tércio Girelli 
Kill, com a palavra, fez a leitura do parecer do Conselheiro Wagner Miranda 
Barbosa, relator designado pela plenária e ausente com justificativa a esta Sessão, 
e do parecer da Comissão de Ensino de Graduação e Extensão, favoráveis ao 
referido recurso. Em discussão, em votação, aprovados por maioria. Baixada a 
DECISÃO NÚMERO VINTE E UM BARRA DOIS MIL E ONZE. 04.05. 
PROCESSO Nº 69/2011-15 – DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA/CCHN – Projeto 
de Criação do Programa de Pós-graduação stricto sensu em História Social das 
Relações Políticas e do Curso de Pós-graduação stricto sensu em nível de 
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Doutorado em História. O Conselheiro Alexsandro Rodrigues Meireles, com a 
palavra, fez a leitura do parecer do Conselheiro Hélio Mário de Arruda, ausente 
com justificativa a esta Sessão, e do parecer da Comissão de Pesquisa e Pós-
graduação, favoráveis aos referidos Projeto e Curso. Em discussão, em votação, 
aprovados por unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO TRINTA E 
QUATRO BARRA DOIS MIL E ONZE. 04.06. PROCESSO Nº 23.210/2009-33 – 
MARIA RENATA PRADO – Reconhecimento de Título de Doutor. A Conselheira 
Heliana Soneghet Pacheco, com a palavra, fez a leitura do seu parecer e do 
parecer da Comissão de Pesquisa e Pós-graduação, favoráveis ao referido 
reconhecimento. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Baixada 
a DECISÃO NÚMERO VINTE E DOIS BARRA DOIS MIL E ONZE.                 
04.07. PROCESSO Nº 23.057/2009-44 – MARCELLUS POLASTRI LIMA – 
Reconsideração/excepcionalidade de alteração do regime de trabalho. O 
Conselheiro Eduardo Augusto Moscon Oliveira, com a palavra, fez a leitura do seu 
parecer e do parecer da Comissão de Política Docente, contrários à referida 
reconsideração. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Baixada 
a DECISÃO NÚMERO VINTE E TRÊS BARRA DOIS MIL E ONZE.                       
04.08. PROCESSO Nº 9.884/2010-69 – ANGEL RAFAEL MARINO 
CASTELLANOS – Excepcionalidade de alteração do regime de trabalho. O 
Conselheiro Luiz Alexandre Oxley da Rocha, com a palavra, fez a leitura do seu 
parecer e do parecer da Comissão de Política Docente, contrários à referida 
excepcionalidade. Após algumas discussões entre os Conselheiros presentes, o 
Conselheiro Francisco Guilherme Emmerich pediu vistas do processo, tendo sua 
solicitação sido deferida pelo Senhor Presidente. Após, o Senhor Presidente, tendo 
em vista a necessidade de ausentar-se da Sessão, passou a presidência dos 
trabalhos ao Segundo Decano neste Conselho, Conselheiro Francisco Guilherme 
Emmerich. 04.09. PROCESSSO Nº 10.686/2011-29 - PRÓ-REITORIA DE 
GRADUAÇÃO (PROGRAD) – Proposta de alteração da Resolução nº 15/89 – 
CEPE. A Conselheira Gláucia Rodrigues de Abreu, com a palavra, fez a leitura do 
seu parecer e do parecer da Comissão de Política Docente, favoráveis à referida 
proposta. Após algumas discussões entre os Conselheiros presentes, o 
Conselheiro Renan Teixeira de Souza pediu vistas do processo, tendo sua 
solicitação sido deferida pelo Senhor Presidente. Após a análise deste processo, o 
Senhor Presidente, com a palavra, propôs que os processos que foram incluídos 
nesta pauta fossem analisados antes do item 04.1 - Processo nº 20.631/2010-46 – 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (DRH/PROAD) – Projeto de 
Resolução que visa estabelecer normas para processo seletivo de contratação de 
professor substituto nesta Universidade, constante da pauta encaminhada aos 
membros deste Conselho, tendo em vista a extensão do Projeto de Resolução, 
sendo a proposta votada e aprovada por unanimidade. 04.10. PROCESSO                      
Nº 54.765/2008-46 – CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS (CCHN) – 
Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Psicologia. O Conselheiro Renan 
Teixeira de Souza, com a palavra, fez a leitura do seu parecer e do parecer da 
Comissão de Ensino de Graduação e Extensão, favoráveis ao referido Projeto. Em 
discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO 
NÚMERO TRINTA E CINCO BARRA DOIS MIL E ONZE. 04.11. PROCESSO                
Nº 3.845/2011-39 – MAIKOW TESCH SANTOS – Recurso/Desligamento. O 
Conselheiro Antônio Manoel Ferreira Frasson, com a palavra, fez a leitura do seu 
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parecer e do parecer da Comissão de Ensino de Graduação e Extensão, 
favoráveis ao referido recurso. Em discussão, em votação, aprovados por 
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO VINTE E QUATRO BARRA DOIS 
MIL E ONZE. 04.12. PROCESSO Nº 3.302/2011-11 – EDIMUNDO ALMEIDA DA 
CRUZ – Recurso/Desligamento. O Conselheiro Donato de Oliveira, com a palavra, 
fez a leitura do seu parecer e do parecer da Comissão de Ensino de Graduação e 
Extensão, contrários ao referido recurso. Em discussão, em votação, aprovados 
por maioria. Baixada a DECISÃO NÚMERO VINTE E CINCO BARRA DOIS MIL E 
ONZE. 04.13. PROCESSO Nº 4.362/2011-51 – GABRIEL SCARAMUSSA – 
Recurso/Desligamento. O Conselheiro Donato de Oliveira, com a palavra, fez a 
leitura do seu parecer e do parecer da Comissão de Ensino de Graduação e 
Extensão, contrários ao referido recurso. Após algumas discussões entre os 
Conselheiros presentes, o Conselheiro Renan Teixeira de Souza pediu vistas do 
processo, tendo sua solicitação sido deferida pelo Senhor Presidente.                
04.14. PROCESSO Nº 1.667/2011-10 – LUCIANO PRADO MURARI – 
Recurso/Desligamento. O Conselheiro Donato de Oliveira, com a palavra, fez a 
leitura do seu parecer e do parecer da Comissão de Ensino de Graduação e 
Extensão, contrários ao referido recurso. Após algumas discussões entre os 
Conselheiros presentes, a Conselheira Lídia Cordeiro Campos pediu vistas do 
processo, tendo sua solicitação sido deferida pelo Senhor Presidente.                   
04.15. PROCESSO Nº 20.631/2010-46 – DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS (DRH/PROAD) – Projeto de Resolução que visa estabelecer normas 
para processo seletivo de contratação de professor substituto nesta Universidade. 
Após várias discussões entre os Conselheiros presentes e tendo em vista alguns 
destaques apresentados, o Conselheiro Luiz Alexandre Oxley da Rocha, em nome 
da Comissão de Política Docente (CPD), solicitou a retirada deste processo da 
pauta e que as sugestões acerca de possíveis alterações ao mencionado projeto 
fossem encaminhadas à CPD até o dia 1º de julho de 2011. Desta forma, o Senhor 
Presidente consultou a plenária que, por unanimidade, decidiu sobrestar a análise 
deste processo, devendo o mesmo retornar numa próxima sessão deste Conselho. 
05. PALAVRA LIVRE: O Conselheiro Renan Teixeira de Souza, com a palavra, 
informou que surgiram muitas divergências e questões acerca da avaliação 
discente eletrônica e que sugestões são bem-vindas, podendo ser enviadas por 
meio do correio eletrônico renan@prograd.ufes.br. Sobre o acidente que fatalizou 
duas estudantes da UFES, concordou com a colocação do Conselheiro Antônio 
Manoel Ferreira Frasson, reiterando que a universidade não possui controle sobre 
as festas no período da madrugada. A Conselheira Vera Lúcia Maia, com a 
palavra, informou que os problemas e fatalidades que acontecem dentro e fora do 
campus durante a madrugada também já ocorreram de dia, e que proibir não seria 
a solução. A Conselheira Maria Auxiliadora de Carvalho Corassa, com a palavra, 
informou que a Feira de Cursos, realizada durante a sexta-feira e o sábado da 
semana anterior à vigente, contou com a presença de adolescentes e crianças, e 
que em seu entorno encontravam-se detritos diversos, entre eles garrafas vazias 
de bebidas alcoólicas e preservativos, caracterizando a causa da situação como 
“indevida utilização do espaço público”. O Conselheiro Antônio Manoel Ferreira 
Frasson, com a palavra, informou que, em caso de arrombamento da Pró-reitoria 
de Graduação, por exemplo, as perdas poderiam ser irreparáveis. A Conselheira 
Lídia Cordeiro Campos, com a palavra, classificou as colocações de que o espaço 
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da universidade não poderia ser utilizado por todos os indivíduos da sociedade 
como preconceituosas. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou 
encerrada a Sessão às dezoito horas e quarenta 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. 

 
 
  
 
 
 

 


