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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 
SANTO DO DIA CINCO DE JUNHO DE DOIS 
MIL E VINTE, ÀS QUATORZE HORAS E 
QUINZE MINUTOS, POR MEIO VIRTUAL, 
SOB A PRESIDÊNCIA DO MAGNÍFICO 
REITOR, PROFESSOR PAULO SÉRGIO DE 
PAULA VARGAS, COM A PRESENÇA DO 
SENHOR VICE–REITOR, PROFESSOR 
RONEY PIGNATON DA SILVA, E DOS 
CONSELHEIROS EDINETE MARIA ROSA, 
EUSTÁQUIO VINICIUS RIBEIRO DE 
CASTRO, GERALDO ROSSONI SISQUINI, 
GLÁUCIA RODRIGUES DE ABREU, LARISSA 
FABRÍCIO ZANIN, LOUISIANE DE CARVALHO 
NUNES, LUIZ ANTONIO FAVERO FILHO, 
NEUZA MARIA BRUNORO COSTA, ROGERIO 
DRAGO, ROGÉRIO NAQUES FALEIROS, 
ANILTON SALLES GARCIA, GUSTAVO 
HENRIQUE ARAÚJO FORDE, JOSIANA 
BINDA, TERESA CRISTINA JANES 
CARNEIRO, ALESSANDRO MATTEDI, 
ANDRESSA BOLSONI LOPES, JOSÉ 
FRANKLIM CHICHORRO, LUAR SANTANA 
DE PAULA, MARIA JOSÉ RASSELE 
SOPRANI, LUIZ ANTÔNIO DE ARAÚJO SILVA, 
HILQUIAS MOURA CRISPIM, JEAN LUCAS 
BARBOSA DA SILVA E JULIANA ANJOS 
ZANINHO. AUSENTES, COM JUSTIFICATIVA, 
O REITOR DO PERÍODO IMEDIATAMENTE 
ANTERIOR, PROFESSOR REINALDO 
CENTODUCATTE, E OS SENHORES 
CONSELHEIROS OTÁVIO GUIMARÃES 
TAVARES DA SILVA E RITA ELIZABETH 
CHECON DE FREITAS SILVA. ESTEVE 
PRESENTE, AINDA, SEM DIREITO A VOTO, A 
CONSELHEIRA LORRANA NEVES NOBRE, 
SUPLENTE DO CONSELHEIRO LUIZ 
ANTÔNIO DE ARAÚJO SILVA. 

 
Havendo número legal, o Senhor Presidente, com a palavra, declarou aberta a 
sessão. 01. APRECIAÇÃO DE ATAS: não houve. 02. EXPEDIENTE: 
INVERSÃO DE PAUTA: a Conselheira Maria José Rassele Soprani, com a 
palavra, solicitou que o processo constante do ponto 03.07 da pauta passasse 
à posição 03.04. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. 03. 
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ORDEM DO DIA: 03.01. PROCESSO Nº 024261/2020-98 – GABINETE DA 
REITORIA – Aprovação dos nomes dos novos Pró-Reitores de Gestão de 
Pessoas, de Graduação e de Extensão desta Universidade. O Senhor 
Presidente, com a palavra, apresentou os novos Pró-Reitores, a saber: 
Servidora Técnico-Administrativa Josiana Binda, na Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas – Progep; Professora Cláudia Maria Mendes Gontijo, na Pró-Reitoria 
de Graduação – Prograd; e Professor Renato Rodrigues Neto, na Pró-Reitoria 
de Extensão – Proex. Em seguida, informou a este Conselho a manutenção 
dos Pró-Reitores Professora Teresa Cristina Janes Carneiro, na Pró-Reitoria de 
Administração – Proad, e Professor Gustavo Henrique Araújo Forde, na Pró-
Reitoria de Assistência Estudantil e Cidadania – Proaeci. Em discussão, em 
votação, aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente parabenizou os 
novos Pró-Reitores e agradeceu aos ex-Pró-Reitores Cleison Faé, Zenólia 
Christina Campos Figueiredo e Tânia Mara Zanotti Guerra Frizzera Delboni, da 
Progep, Prograd e Proex, respectivamente, pelo trabalho executado. Baixada a 
RESOLUÇÃO NÚMERO QUINZE BARRA DOIS MIL E VINTE. 03.02. 
PROCESSO Nº 053447/2019-11 – VINICIUS PAVESI FARDIN – 
Recurso/Decisão nº 6/2020 – Cepe. O Senhor Presidente, com a palavra, pôs 
em votação a sustentação oral do advogado do requerente, o que foi negado 
por maioria. O Conselheiro Hilquias Moura Crispim, com a palavra, fez a leitura 
do parecer da relatora, ex-Conselheira Cláudia Maria Mendes Gontijo, e do 
parecer da Comissão de Legislação e Normas, contrários à aprovação do 
referido recurso. Em discussão, em votação, aprovado por maioria, com um 
voto contrário. Baixada a DECISÃO NÚMERO TRINTA E OITO BARRA DOIS 
MIL E VINTE. 03.03. PROCESSO Nº 002213/2019-13 – MARCOS NUNES 
PEREIRA – Recurso/reposição ao erário. O Conselheiro Hilquias Moura 
Crispim, com a palavra, fez a leitura do parecer da relatora, ex-Conselheira 
Cláudia Maria Mendes Gontijo, e do parecer da Comissão de Legislação e 
Normas, contrários à aprovação do referido recurso. Em discussão, em 
votação, aprovado por maioria, incluindo-se na decisão a possibilidade de 
parcelamento. Baixada a DECISÃO NÚMERO TRINTA E NOVE BARRA DOIS 
MIL E VINTE. 03.04. DOC. AVULSO Nº 065920/2019-11 – CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL CRIARTE – CE – Alteração de Regimento Interno do 
Centro de Educação Infantil Criarte. O Conselheiro Hilquias Moura Crispim, 
com a palavra, fez a leitura do parecer do relator, Conselheiro Otávio 
Guimarães Tavares da Silva, e do parecer da Comissão de Legislação e 
Normas, favoráveis à aprovação da referida alteração, de forma a permitir a 
candidatura a diretor, desde que detentores de 3 (três) anos de experiência 
nessa unidade de ensino, de docentes lotados nesse órgão suplementar; 
professores do Centro de Educação da Ufes que tenham desenvolvido projeto 
de extensão ou de pesquisa no CEI Criarte ou supervisionado estágio curricular 
de alunos da Ufes nesse espaço, em regime de integral dedicação ao serviço; 
e profissionais de Educação Infantil, servidores efetivos dessa unidade com 
Licenciatura Plena em Pedagogia, curso normal superior ou pós-graduação na 
área da Educação. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. 
Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO DEZESSEIS BARRA DOIS MIL E VINTE. 
03.05. PROCESSO Nº 055930/2018-59 – WILLIAN PAGANINI MAYER – 



 

 
  UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  

CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
 
  

Recurso administrativo. O relator, 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 
QUARENTA BARRA DOIS MIL E VINTE. 03.06. PROCESSO Nº 
014367/2003-01 – JOÃO PAULO SOARES DE BARROS – 
Recurso/Aposentadoria. O relator, Conselheiro José Franklim Chichorro, com 
a palavra, fez a leitura do seu parecer e do parecer da Comissão de Legislação 
e Normas, favoráveis à aprovação do referido recurso. Em discussão, em 
votação, aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO 
QUARENTA E UM BARRA DOIS MIL E VINTE. Nesse instante o Senhor 
Presidente, com a palavra, propôs a prorrogação da sessão por uma hora, o 
que foi aprovado por unanimidade. 03.07. PROCESSO Nº 016744/2019-85 – 
EVERLAYNY FIOROT COSTALONGA – Recurso/reposição ao erário. A 
relatora, Conselheira Maria José Rassele Soprani, 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 favoráveis à restituição dos valores devidos. 
Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO 
NÚMERO QUARENTA E DOIS BARRA DOIS MIL E VINTE. 03.08. DOC. 
AVULSO Nº 051912/2019-89 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO DOS 
RESTAURANTES – DGR – Alteração da Resolução nº 27/2016-CUn. A 
relatora, Conselheira Maria José Rassele Soprani, com a palavra, fez a leitura 
do seu parecer e do parecer da Comissão de Legislação e Normas, favoráveis 
à aprovação da referida alteração. Em discussão, em votação, aprovado por 
maioria, com 3 (três) votos contrários. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO 
DEZESSETE BARRA DOIS MIL E VINTE. 04. COMUNICAÇÃO/PALAVRA 
LIVRE: O Conselheiro Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro, com a palavra, 
comentou o recente envio ao Congresso Nacional do Projeto de Lei nº 
3076/2020, que já tramita na Câmara dos Deputados. O conselheiro chamou a 
atenção para o fato de que o projeto merece análise criteriosa por parte da 
Universidade, para que seja adotada uma postura e solicitada a forte atuação 
da bancada capixaba. A Conselheira Edinete Maria Rosa, com a palavra, 
comunicou que o Centro de Ciências Humanas e Naturais – CCHN formou uma 
comissão para trabalhar no Plano de Contingências, aliada ao plano já 
desenvolvido pela comissão atinente da Reitoria, e informou que está sendo 
feita uma enquete para ser distribuída aos alunos do centro, de modo a 
verificar condições de volta às atividades presenciais. Em seguida, ainda com a 
palavra, solicitou sua admissão na Comissão de Legislação e Normas, o que 
foi de pronto aceito pela plenária. O Conselheiro Geraldo Rossoni Sisquini, com 
a palavra, informou a recente reunião de uma comissão do Centro Tecnológico, 
em que foram discutidas a aplicação de atividades não presenciais por alguns 
professores e o esvaziamento de algumas turmas com a Resolução nº 7/2020. 
O conselheiro destacou que o CT quer reverter essa situação e manifestou seu 
desejo de que seja aprovado o ensino não presencial na Ufes, razão pela qual 
a comissão deverá apresentar ao Conselho Universitário um documento em 
breve. O conselheiro apelou a que outros diretores de centro façam o mesmo. 
O Senhor Vice-Presidente, Professor Roney Pignaton da Silva, com a palavra, 

https://protocolo.ufes.br/#/documentos/2872493/
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agradeceu ao Centro Tecnológico pela doação de 6.500 protetores faciais para 
disponibilização à comunidade interna da Ufes. O Conselheiro Anilton Salles 
Garcia, com a palavra, em relação às atividades não presenciais, afirmou que a 
grande preocupação é com o acesso de todos os estudantes, objetivo que tem 
demandado muito trabalho dos profissionais envolvidos e requer tempo para 
sua consecução. O conselheiro também afirmou a necessidade de que a 
Instituição receba mais publicidade de suas ações. O Conselheiro Hilquias 
Moura Crispim, com a palavra, solicitou informações a respeito do último 
processo discutido e votado nesta sessão, que foram fornecidas pelo Senhor 
Presidente e pelo Conselheiro Gustavo Henrique Araújo Forde. O conselheiro 
também comentou a recente nota da Andifes relativa às ações afirmativas e 
ressaltou a necessidade de a Instituição pronunciar-se quanto à exposição de 
pessoas em postagens no Twitter negativas a respeito das ações afirmativas 
da Ufes, no que ele denominou linchamento virtual. Segundo o conselheiro, a 
Ufes precisa se manifestar, por meio de seus diversos canais, e 
preferencialmente nesta data, para que as denúncias sejam encaminhadas à 
Ouvidoria para fins de apuração. O Senhor Presidente, com a palavra, 
esclareceu que a Administração está providenciando junto à Supecc a 
apuração dos fatos, e caso necessário, tomará as medidas cabíveis. O 
Conselheiro Alessandro Mattedi, com a palavra, em complemento à fala do 
Conselheiro Geraldo Rossoni Sisquini, considerou que em março do ano 
passado a visão que se tinha da pandemia era bem diferente da atual, no que 
tange ao ensino, e destacou a importância dos projetos em execução ao 
mostrarem o valor da ciência e, apesar dos tempos difíceis, apresentarem um 
lado benéfico, que é tornar visível a atuação da Universidade. O conselheiro 
destacou que a Instituição está atenta à questão da inclusão digital, bem como 
à necessidade de proteger a comunidade acadêmica dos riscos de contágio, e 
ressaltou a necessidade de planejamento, assim como de um trabalho em 
paralelo entre as diversas unidades, com o estabelecimento da data de 
retomada do semestre de forma remota, de modo a tranquilizar a comunidade. 
O Senhor Presidente, com a palavra, reconheceu certa ansiedade com relação 
ao retorno seguro às atividades em geral e considerou que se avançou pouco 
nas alternativas do ensino emergencial remoto, refletindo que a decisão de 
suspensão do ensino foi tomada tendo-se em vista uma avaliação posterior, e é 
preciso saber dialogar para que se resolvam as tensões políticas internas e      
se superem certos entraves. O Senhor Presidente declarou também que não 
se pretende um ensino aligeirado no âmbito da Instituição, que deve continuar 
primando, como sempre, pela qualidade e pela isonomia de oportunidades, ao 
mesmo tempo em que preserva a segurança, admitindo-se mesmo soluções 
híbridas. O Senhor Presidente também lembrou que quando se encaminhou o 
trabalho executado pelo GT para discussão nos centros de ensino, a 
expectativa era que, a partir dessa discussão e debate, fosse gerado um 
conjunto de propostas de soluções a serem adotadas pela Universidade, o que 
só foi possível neste momento. Há questões a serem resolvidas no tocante a 
espaço físico, acesso à Internet, disposição de equipamentos aos alunos, 
compras de EPIs, viabilização de condições sanitárias e outras, que devem 
passar por um processo para sua resolução, o que tem demandado tempo, 
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mas também se verifica uma expectativa muito forte em relação às possiveis 
contribuições oriundas dos debates nos centros de ensino. Na última sessão do 
Cepe, ficou decidido que o calendário será replanejado, mediante discussões 
com a Prograd, a PRPPG e a Proex com todos comprometidos com a busca de 
soluções. Na próxima sessão do Cepe, deverá ser discutida uma solução para 
os alunos finalistas, admitindo-se essa flexibilização ao menos para os alunos 
da pós-graduação, e os estagiários de Medicina já se propõem retomar as 
atividades na próxima semana, sendo essas algumas iniciativas voltadas à 
retomada do ensino na Ufes. A Conselheira Larissa Fabricio Zanin, com a 
palavra, consultou o Senhor Presidente sobre a possibilidade de a 
Administração Central divulgar, por meio de e-mail enviado ao Portal do 
Estudante e mediante vídeos, uma nota aos alunos esclarecendo as medidas 
em curso para tranquilizá-los, ao que o Senhor Presidente respondeu 
afirmativamente. A conselheira também destacou os problemas enfrentados 
pelos estudantes que residem longe da Universidade, inseguros quanto à volta 
para casa. O Conselheiro Hilquias Moura Crispim, com a palavra, corroborou a 
importância dessa divulgação e relatou uma reunião de gestão do Diretório 
Central dos Estudantes, que deverá se organizar com o diretório acadêmico de 
cada centro de ensino no sentido de pôr em prática o Escuta DCE, de modo a 
dar visibilidade às decisões da Ufes que afetam os estudantes. O Conselheiro 
Rogério Naques Faleiros, com a palavra, manifestou sua preocupação quanto 
às várias enquetes referentes aos critérios de segurança definidos pelo Núcleo 
de Tecnologia da Informação, o que pode gerar um conjunto de informações 
discordantes com narrativas quantitativas paralelas, de modo a conduzir a 
caminhos opostos. O conselheiro destacou o modo criterioso como a 
Professora Cláudia Maria Mendes Gontijo criou a enquete do GT, que abarcou 
50% dos estudantes de graduação e 50% dos estudantes assistidos. Sem mais 
a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão às 18 horas e 33 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. 
  

 


