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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 
SANTO DO DIA VINTE E NOVE DE MAIO DE 
DOIS MIL E DEZESSETE, ÀS ONZE 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 DO MAGNÍFICO REITOR, 
PROFESSOR REINALDO CENTODUCATTE, 
COM A PRESENÇA DA SENHORA VICE-
REITORA, PROFESSORA ETHEL LEONOR 
NOIA MACIEL, E DOS SEGUINTES 
CONSELHEIROS: CLÁUDIA MARIA MENDES 
GONTIJO, EUSTÁQUIO VINICIUS RIBEIRO 
DE CASTRO, GERALDO ROSSONI SISQUINI, 
GLÁUCIA RODRIGUES DE ABREU, NEUZA 
MARIA BRUNORO COSTA, PAULO SÉRGIO 
DE PAULA VARGAS, RENATO RODRIGUES 
NETO, ROGÉRIO NAQUES FALEIROS, 
JOSIANA BINDA, REPRESENTANDO O 
SENHOR PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE 
PESSOAS, SENHOR CLEISON FAÉ, GELSON 
SILVA JUNQUILHO, ARMANDO BIONDO 
FILHO, MAURÍCIO ABDALLA GUERRIERI, 
BRENO VALENTIM NOGUEIRA, FILIPE 
SIQUEIRA FERMINO, LUCIANO CALIL 
GUERREIRO DA SILVA E BRENO PANETTO 
MORAIS. AUSENTES, COM JUSTIFICATIVA, 
O REITOR DO PERÍODO ANTERIOR, 
PROFESSOR RUBENS SERGIO RASSELI, E 
OS SENHORES CONSELHEIROS DIRCEU 
PRATISSOLI, OTÁVIO GUIMARÃES 
TAVARES DA SILVA, RONEY PIGNATON DA 
SILVA, ANILTON SALLES GARCIA, TERESA 
CRISTINA JANES CARNEIRO E LUIZ 
ALBERTO SOBRAL VIEIRA JUNIOR.  
AUSENTES OS SENHORES 
CONSELHEIROS WELLINGTON PEREIRA, 
ELAINE SILVA CHAVES, HUDSON LUPES 
RIBEIRO DE SOUZA, LEONARDO MUNIZ 
FERNANDES E RAPHAEL MORAES SIMÕES 
E SOUZA. 
 

Havendo número legal, o Senhor Presidente, com a palavra, declarou aberta a 
sessão. 01. APRECIAÇÃO DE ATAS: Não houve. 02. COMUNICAÇÃO: Não 
houve. 03. EXPEDIENTE: Não houve. 04. ORDEM DO DIA: 04.01. MOÇÃO 
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO ACERCA DA ATUAL SITUAÇÃO 
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POLÍTICA, SOCIAL E ECONÔMICA DO PAÍS. o Conselheiro Rogério Naques 
Faleiros, com a palavra, fez a leitura da moção escrita por ele e pelo 
Conselheiro Maurício Abdalla Guerrieri, in verbis: “MOÇÃO. A sociedade 
brasileira assiste nos anos recentes, e notadamente nos últimos meses, a 
graves turbulências de natureza política, econômica e jurídica que têm abalado 
as estruturas institucionais do país, resultando em ameaça à democracia e ao 
Estado de Direito. Paralelamente, não têm sido apresentadas alternativas 
políticas capazes de proporcionar o diálogo democrático acerca das medidas 
de superação dessa difícil conjuntura. As operações desencadeadas pelo 
Ministério Público Federal e pela Polícia Federal que tramitam na Justiça 
Federal têm demonstrado o caráter sistêmico e estruturado da corrupção em 
diferentes níveis da Administração Pública e nos três Poderes da República, 
resultado, na maior parte, das associações espúrias entre o setor privado e o 
setor público. O sobressalto diário da população com os episódios criminosos 
exige um posicionamento crítico dos cidadãos e das instituições históricas da 
sociedade civil. Nesse cenário de corrupção sistêmica e generalizada, nossa 
democracia sofre abalos e a economia, muito fragilizada, não apresenta sinais 
de recuperação dignos de nota. O aumento do Produto Interno Bruto previsto 
para 2017 é de apenas 0,5%, número insuficiente para superar as 
consequências nefastas do crescimento negativo desse indicador nos últimos 
anos (-3,8% em 2015 e -3,6% em 2016).  As medidas aprovadas ou que 
tramitam de maneira acelerada no Congresso Nacional, sem o devido diálogo 
com a sociedade, demonstram claramente a intenção de se superar a crise 
com soluções que impõem sacrifícios aos setores mais frágeis da sociedade: 
trabalhadores, aposentados, estudantes e todos os que dependem dos 
serviços públicos para usufruto de seus direitos básicos de cidadania. As 
universidades já enfrentam as consequências dessas medidas, principalmente 
as que se referem às limitações orçamentárias, cujos cortes têm sido tão 
severos que comprometem os serviços essenciais da UFES, em função da 
falta de recursos, pondo em risco o seu pleno funcionamento em 2017. Nossa 
instituição, caracterizada pelo pensamento plural e pelo respeito à diversidade 
de opiniões, é uníssona na concepção de que a construção de um país 
soberano deve ser amparada pela educação, assim como pela produção e 
difusão do conhecimento técnico, científico e cultural. Por isso, defendemos 
sua importância estratégica para a sociedade. O Conselho Universitário da 
Universidade Federal do Espírito Santo, na Sessão Extraordinária realizada no 
dia vinte e nove de maio de dois mil e dezessete, decidiu, por maioria, 
manifestar-se, assim, contrário aos cortes orçamentários operados pelo 
Governo Federal e externar sua indignação com a alocação de recursos para 
finalidades outras que não as de interesse público e de desenvolvimento da 
sociedade. Como instituição pública de ensino superior, este Conselho defende 
a unidade dos diferentes segmentos da sociedade brasileira em defesa do 
Estado de Direito, da democracia, do pleno funcionamento das instituições 
constituídas e das apurações e punições aos responsáveis pelo ambiente 
conturbado do país, marcado pela corrupção que contamina o Estado brasileiro 
e pela prioridade dada pelos dirigentes governamentais ao atendimento às 
demandas (nem sempre lícitas) do setor financeiro-empresarial, em detrimento 
dos investimentos públicos essenciais. Neste grave momento de crise, uma 
das mais severas da história republicana do Brasil, é imprescindível que o país 
busque unidade em torno da defesa da democracia, da legitimidade das 
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instituições, da justiça social e da liberdade. Sala das Sessões, 29 de maio de 
2017. REINALDO CENTODUCATTE. Presidente.” O Conselheiro Breno 
Panetto Morais, com a palavra, declarou que esta Universidade não é 
uníssona, abrigando diferentes opiniões, e que a UFES não deveria se prestar 
a esse papel de instrumento político e ideológico, dado que é uma instituição 
histórica com mais de seis décadas dedicadas ao ensino, à pesquisa e à 
extensão. O Conselheiro manifestou sua opinião de que quem quiser fazer 
esse tipo de pronunciamento, que o faça individualmente, e não como 
instituição. Se já foi dito que o Congresso Nacional não nos representa, o que 
dizer deste Conselho, falando em nome de toda a Universidade, questionou o 
Conselheiro, citando como exemplo seu próprio papel de representante 
discente sem a pretensão de falar pelos 28 mil estudantes da Instituição. Para 
o Conselheiro, à UFES não cabe essa manifestação sem uma consulta mais 
ampla e democrática à comunidade acadêmica, justamente ao criticar a 
postura dita antidemocrática do Presidente da República atual. Destacou a 
necessidade de uma reflexão sobre a postura adotada por este Conselho, 
idêntica à postura dos deputados que aprovam sem o devido debate as 
reformas no país. É preciso que as posições políticas sejam livremente 
manifestadas, ressaltou o Conselheiro, mas nunca como Instituição, e 
comentou que as reformas propostas podem ser uma tentativa de pôr limites 
nos gastos públicos que nos fizeram chegar até aqui. Se hoje o país passa por 
cortes no orçamento é porque no passado o governo utilizou dinheiro como se 
não houvesse responsabilidade.O Conselheiro citou como exemplo o Programa 
Ciência Sem Fronteiras, cujos recursos, que poderiam ser gastos em 
alimentação escolar, beneficiando milhões de pessoas, foram investidos em 
torno de 18 mil estudantes. Ou seja, em um país como o nosso, com uma 
grave realidade de desigualdade social. O que a Universidade gasta 
anualmente dividido por aluno (cerca de R$ 25 mil) é muito superior ao que a 
maioria das prefeituras gasta com alunos da educação básica, o que não 
chega a R$ 2,7 mil por aluno. O Brasil vive um momento de conjuntura grave, 
ao qual chegou por escolha política oriunda de concepções erradas dos 
Presidentes anteriores, e apesar dos cortes a UFES ainda pode gastar R$ 25 
mil por aluno, enquanto prefeitos e governadores dispõem de cem vezes 
menos para custear a educação básica. O Conselheiro convidou os membros 
deste Conselho a uma reflexão acerca dos limites orçamentários a fim de que 
essa crise não se agrave por causa das negativas à imposição de limites de 
gastos. O Conselheiro Paulo Sérgio de Paula Vargas, com a palavra, destacou 
que a UFES não é apartada da realidade econômica, política e social do país e 
deve se posicionar, ainda que o documento elaborado não represente a opinião 
unânime da Universidade. Este Conselho, refletiu o Conselheiro, representa a 
comunidade que elegeu seus representantes e lhes conferiu o papel que 
desempenham, que inclui o posicionamento político. Se há necessidade de 
contingenciamento, por que não se contingencia o pagamento da dívida 
pública, questionou o Conselheiro, e não o que já foi previsto em lei 
orçamentária, aprovada pelo Congresso para as próprias Universidades, assim 
como os benefícios sociais garantidos por meio de muitas lutas e embates 
políticos? Os interesses do setor elitista do país estão preservados, o que leva 
à pergunta: quem é que participa desse esforço nacional para superação da 
crise? A pergunta é pertinente, considerando-se a série de isenções e perdões 
concedidos a dívidas do setor privado e dos próprios estados, enquanto se fala 
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de uma reforma previdenciária em todo o país. É preciso discutir, debater e se 
posicionar, enfatizou o Conselheiro. O Senhor Presidente, com a palavra, 
propôs inicialmente a votação de que fosse aprovada ou não a moção em tela. 
Em discussão, em votação, aprovado por maioria. Em seguida, o Senhor 
Presidente, propôs a votação do mérito da referida moção. Em discussão, em 
votação, aprovado por maioria. Em seguida, o Senhor Presidente propôs a 
votação da nota em seu texto integral. Em discussão, em votação, aprovado 
por maioria, com dois votos contrários. Em seguida, foram propostos destaques 
pelos Senhores Conselheiros e a nota resultante foi votada, com os destaques 
propostos. Em discussão, em votação, aprovado por maioria, com um voto 
contrário. 05. PALAVRA LIVRE: O Conselheiro Luciano Calil Guerreiro da 
Silva, com a palavra, fez a leitura da seguinte reportagem, in verbis: 
“27/03/2017 20h13 - Atualizado em 28/03/2017 21h11. MPF oferece denúncia 
sobre Plano de Cargos de servidores de Uberlândia. Ação diz que consultoria 
que elaborou plano foi contratada sem licitação. Ex-prefeito e reitor da UFES 
foram citados; eles não foram notificados. Do G1 Triângulo com informações do 
MGTV. O Ministério Público Federal (MPF) em Uberlândia ofereceu denúncia 
contra o ex-prefeito Gilmar Machado, o reitor da Universidade Federal do 
Espírito Santo (Ufes) Reinaldo Centoducatte e outras quatro pessoas ligadas à 
Universidade e ao Executivo, por improbidade administrativa. De acordo com a 
ação, o contrato firmado entre a universidade e a Prefeitura de Uberlândia para 
realização do Plano de Cargos e Carreira (PCC) foi irregular, pois não contou 
com licitação. As assessorias de comunicação de Gilmar Machado e da UFES 
informaram que não foram notificados sobre o caso. A elaboração do plano 
teve início em maio de 2013, contou com a participação de cerca de 200 
servidores de carreira da Prefeitura que faziam parte da Mesa Permanente de 
Negociação (MPN). A proposta foi entregue pela MPN em 11 de junho de 2015 
ao prefeito. Em julho do mesmo ano, o chefe do Executivo municipal 
apresentou na época aos servidores o parecer com questões de viabilidade 
técnica, jurídica e financeira. Antes de seguir para apreciação e votação na 
Câmara Municipal, alguns ajustes foram feitos. Em setembro de 2015, o 
Legislativo aprovou o plano após muitas discussões e o PCC começou a 
vigorar no dia 1º de janeiro de 2015. Na época, a UFES elaborou um projeto 
Básico de Extensão Universitária com o objetivo de promover a elaboração do 
plano de carreiras e a revisão da legislação referente ao processo de gestão de 
pessoas da Prefeitura de Uberlândia. O projeto previa a formação técnica de 
servidores e professores da universidade. De acordo com o MPF, a UFES 
recebeu mais de R$ 700 mil para realizar a consultoria que, segundo o 
ministério, foi disfarçada de projeto de extensão, pois o que ocorreu foi uma 
prestação de serviços por parte dos professores e servidores contratados. A 
ação ainda diz que a UFES apenas emprestou o nome e a qualidade de 
autarquia federal, pois todos os profissionais que participaram do projeto foram 
remunerados de forma independente de seus cargos na instituição. As 
denúncias foram encaminhadas para a Justiça Federal. Em nota, Gilmar 
Machado informou que ‘tão logo seja procurado estará à disposição da Justiça 
para qualquer esclarecimento sobre a implantação do Plano de Cargos e 
Carreiras da Prefeitura de Uberlândia, pois tem certeza que o Plano foi 
construído de forma transparente, com a participação dos servidores e por isso  
é o maior benefício já conquistado pelos servidores municipais de Uberlândia’. 
http://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/noticia/2017/03/mpf-oferece-

http://g1.globo.com/es/espirito-santo/educacao/universidade/ufes.html
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denuncia-sobre-plano-de-cargos-de-servidores-de-uberlandia.html”.  O 
Conselheiro Luciano Calil Guerreiro da Silva, ainda com a palavra, declarou 
que após ter consultado a ação movida, verificou que, segundo esta, não 
houve licitação, e a justificativa apresentada pelo Coordenador desse Projeto 
foi de que ele já havia participado de outros projetos de extensão junto à 
Prefeitura Municipal de Anchieta, à Universidade Federal do Recôncavo 
Baiano, à Prefeitura Municipal de Itapemirim e, segundo verificou o 
Conselheiro, também no Rio Grande do Sul. O Coordenador de todos esses 
projetos foi o Senhor Marcelo Rosa, por meio da Fundação. Após localizar os 
processos, o Conselheiro encontrou problemas no que se refere à Prefeitura 
Municipal de Anchieta, e o referente à Prefeitura Municipal de Itapemirim já se 
encontra no Departamento de Contratos e Convênios para análise das contas. 
O Conselheiro disse ver com muita preocupação haver um Diretor do 
Departamento de Desenvolvimento de Pessoas, cargo de confiança, ligado a 
essas questões que, a seu ver, merecem uma sindicância. Também é alvo da 
preocupação do Conselheiro que a mesma pessoa ainda ocupe esse cargo de 
confiança, apesar dessas questões. O Senhor Presidente, com a palavra, 
afirmou que a acusação do Ministério Público peca na questão primária, 
referente à ausência de licitação, dado que nessa questão se aplica a 
contratação direta, e nossa Universidade tem centenas de casos em que essa 
modalidade de contratação é aplicável, com prefeituras, governos estaduais e 
outras instituições públicas. A responsabilidade por existir ou não licitação é do 
órgão financiador, e não de quem foi escolhido para prestar o serviço ou 
elaborar a pesquisa. O Senhor Presidente manifestou sua tranquilidade nessa 
questão no que lhe compete, primeiramente porque não assinou somente esse, 
mas muitos outros contratos, sempre sustentado por parecer jurídico. O Senhor 
Presidente afirmou desconhecer a razão primária para abertura da ação pelo 
Ministério Público, se efetivamente foram detectadas perdas ou desvios de 
recursos, mas se os houve, serão apurados e os responsáveis identificados. 
Entretanto, o Senhor Presidente garantiu plenamente que não existe 
impedimento nenhum à assinatura desse contrato, do contrário todos os 
contratos assinados com o Governo do Estado do Espírito Santo, com a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, com a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento e com todas as prefeituras municipais durante muitos anos 
seriam irregulares, e não são. Trata-se da prestação de um serviço em um 
projeto de extensão da Universidade. Havia um questionamento com relação 
ao desenvolvimento do teste de AIDS feito pela UFES, com posterior 
fornecimento dos kits para teste, um projeto de cerca de R$ 70 milhões 
conduzido mediante contrato assinado com o Ministério da Saúde sem 
licitação. O Senhor Presidente afirmou que não constituirá advogado para 
defendê-lo, pois agiu embasado em parecer jurídico, e a própria Procuradoria o 
defenderá, dado que não sente ter cometido nenhuma irregularidade. Está 
seguro de que a UFES não é uma empresa que participa de licitação, e todas 
as contratações com esta Universidade devem ser feitas dessa forma. Tão logo 
surgiu o questionamento desse contrato, ele foi suspenso por esta 
Administração. Aparentemente os serviços foram prestados, e em nenhum dos 
muitos contratos semelhantes foram apontadas irregularidades. Essa ação não 
está disponível na internet, sendo acessada somente fisicamente, tendo sido 
necessária, na citação, quando da primeira defesa, a juntada do processo para 
envio à Advocacia-Geral da União para que esta o levasse ao juiz. Mais tarde, 
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o Senhor Procurador-Chefe, Doutor Francisco Vieira Lima Neto, solicitou que a 
AGU lhe enviasse cópia do processo, e no momento a defesa está em 
andamento. O processo deve demorar, no mínimo, quatro anos, dadas as 
protelações típicas da justiça, que opera por liminares, e quando o Senhor 
Presidente responder por esse contrato já poderá estar até mesmo 
aposentado, mas com a consciência tranquila. Não há uma acusação formal de 
irregularidade no processo, o questionamento está ligado a uma ilegalidade 
inicial de origem, referente à necessidade de o órgão financiador ter ou não ter 
procedido a uma licitação. Nenhum pagamento foi feito sem a contraprestação 
do serviço, e enquanto não for encaminhada uma acusação formal, nenhuma 
medida será tomada contra nenhum servidor, caso contrário haveria 
necessidade de abertura de sindicância em todos os contratos da 
Universidade. Alguns contratos sempre chegam à UFES sem prestação de 
contas, porque os próprios Coordenadores não a fazem, o que exige um 
posicionamento da Universidade. O Conselheiro Maurício Abdalla Guerrieri, 
com a palavra, chamou a atenção para o aspecto da remuneração em 
separado dos professores pelo serviço de consultoria prestado com o nome 
UFES e mediado pela Fundação, o que pode configurar concorrência desleal 
com empresas privadas prestadoras do mesmo serviço, o que pode pôr em 
dúvida a legitimidade desse tipo de contrato, pois a situação se assemelha a 
uma fachada para professores com dedicação exclusiva prestarem serviço de 
consultoria a essa Prefeitura, sem que nada seja trazido para a Universidade. 
O Conselheiro Luciano Calil Guerreiro da Silva, com a palavra, informou que, 
segundo a ação do Ministério Público, o Diretor do DDP Marcelo Rosa recebeu 
R$ 150 mil em dois meses de trabalho, o que muito preocupa o Conselheiro, 
não com relação ao Magnífico Reitor, mas aos técnicos participantes do 
projeto, que, assim como outros, foram promovidos pelo mesmo Diretor. A falta 
de comunicação e de conhecimento pelo Magnífico Reitor dessas questões, 
advertiu o Conselheiro, é o que faz muitas coisas acontecerem, e ele próprio 
tem muito interesse em saber a respeito dessas questões, razão pela qual 
solicita que seja instaurada uma sindicância ou, se o Magnífico Reitor assim o 
permitir, que o Conselheiro tenha acesso a esses processos. O Senhor 
Presidente, com a palavra, assinalou que nesse caso o Conselheiro tem 
informação privilegiada, pois ele próprio não tem acesso ao processo, que não 
se encontra na internet. O Conselheiro Renato Rodrigues Neto, com a palavra, 
também manifestou preocupação com a questão, uma vez que são muitos os 
projetos semelhantes, envolvendo tanto técnicos administrativos quanto 
professores, chamando a atenção do Conselheiro a fragilidade jurídica dos 
cargos de Direção, aos quais é inerente a questão discutida. Ser contra esses 
projetos é ser contra projetos de extensão e pesquisa cujos contratos são 
celebrados com instituições exteriores à Universidade, sendo que qualquer 
pessoa que ocupe a função de Reitor da UFES deverá assiná-los. Mediante 
esses projetos alunos podem ser orientados e são pagas bolsas de mestrado, 
doutorado e iniciação científica, e por essa razão são importantes na 
Universidade, cujo conhecimento deve ser posto à disposição da sociedade, 
tanto das empresas quanto do setor público. Esse projeto, muito 
provavelmente, passou por votação neste Conselho, dado que, segundo 
Resolução aqui aprovada, projetos de mais de R$ 2 milhões devem ser 
aprovados por este instância. O Senhor Presidente, com a palavra, observou 
que mesmo nos valores apontados já há confusão, pois o valor de R$ 1,280 
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milhão, expresso pelo Ministério Público, é referido pelo juiz como R$ 375 mil, 
parte do qual pode já ter sido devolvido pela UFES quando do questionamento 
e cessação do contrato. O Conselheiro Luciano Calil Guerreiro da Silva, com a 
palavra, reiterou sua preocupação com a exposição do Magnífico Reitor ao 
assinar contratos sem conhecimento do que acontece, pois o recebimento por 
um servidor de R$ 150 mil é desproporcional em termos de remuneração em 
qualquer cargo no país. É algo que deve ser questionado, pois a Universidade 
pode estar sendo usada para acobertar algo, o que expõe o nome da UFES, 
uma vez que a notícia em tela foi divulgada a toda a sociedade e não se pode 
ter certeza da lisura da conduta de alguns servidores, haja vista a 
desproporcionalidade de ganhos. Um processo de prestação de contas de um 
projeto em parceria com a Prefeitura de Itapemirim está na Prefeitura para 
cobrança de dívidas, enquanto outro está no DCC para prestação de contas, e 
tais casos são exemplos de que se deve olhar de perto essas questões, a fim 
de averiguar o que é disposto, quando as evidências mostram fatos estranhos, 
e é para tal que servem as sindicâncias. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente declarou encerrada a sessão, às 13 horas. 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.  
 
 


