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ATA DA SESSÃO CONJUNTA DOS CONSELHOS 
UNIVERSITÁRIO, DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO E DE CURADORES DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
DO DIA ONZE DE AGOSTO DE DOIS MIL E 
QUINZE, ÀS QUATORZE HORAS E TRINTA 
MINUTOS, NA SALA DAS SESSÕES LOCALIZADA 
NO EDIFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, 
SEDE DA REITORIA, CAMPUS UNIVERSITÁRIO 
“ALAOR DE QUEIROZ ARAÚJO”, 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: ANTÔNIO 
CARLOS MORAES, CLEYDE AMORIM 
RODRIGUES, DENIZAR LEAL, DONATO OLIVEIRA, 
EDNALVA GUTIERREZ RODRIGUES, ERNESTO 
FREDERICO HARTMANN SOBRINHO, ETERELDES 
GONÇALVES JÚNIOR, HELDER MAUAD, 
JAQUELINE CAROLINO, JOSÉ AUGUSTO 
TEIXEIRA DO AMARAL, JOSEMAR MACHADO DE 
OLIVEIRA, MARIA REGINA RODRIGUES, PATRÍCIO 
JOSÉ MOREIRA PIRES, RODRIGO LUIZ VANCINI, 
TEMÍSTOCLES DE SOUSA LUZ, WARLEY DE 
SOUZA BORGES, MARIA AUXILIADORA DE 
CARVALHO CORASSA, NEYVAL COSTA REIS 
JUNIOR, ANGÉLICA ESPINOSA BARBOSA 
MIRANDA, ALINE FELIPE BARRETO, VANESSA 
OLIVEIRA DE AZEVEDO ROCHA, ELAINE SILVA 
CHAVES, GUILHERME ALVES BARBOSA COGO, 
HUDSON LUPES RIBEIRO DE SOUZA, JÉSSICA 
CRISTINA SILVA DELCARRO, SAULO FELÍCIO 
SALES, ARMANDO BIONDO FILHO, GERALDO 
ROSSONI SISQUINI, GLÁUCIA RODRIGUES DE 
ABREU, JOSEVANE CARVALHO CASTRO, PAULO 
SÉRGIO DE PAULA VARGAS, RENATO 
RODRIGUES NETO, ROGÉRIO DRAGO, ROGÉRIO 
NAQUES FALEIROS, RONEY PIGNATON DA SILVA, 
ZENÓLIA CHRISTINA CAMPOS FIGUEIREDO, 
ANILTON SALLES GARCIA, EUSTÁQUIO VINICIUS 
RIBEIRO DE CASTRO, MARIA LUCIA CASATE, 
MARCELO EDUARDO VIEIRA SEGATTO, LUCIANO 
CALIL GUERREIRO DA SILVA, WELLINGTON 
PEREIRA, ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA, 
GABRIEL VICTOR ARAUJO GOMES, MARCELLO 
FRANÇA FURTADO, RAMON MOREIRA DE PAULA, 
CRISTINA ENGEL DE ALVAREZ, DULCINEA 
SARMENTO ROSEMBERG, MARCEL OLIVIER 
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FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSÉ CAMPOS 
RODRIGUES, MARIZA SILVA DE MORAES, 
FERNANDO COUTINHO BISSOLI E PEDRO LUIZ 
DE ANDRADE DOMINGOS. AUSENTES, COM 
JUSTIFICATIVA: O REITOR DO PERÍODO 
ANTERIOR, PROFESSOR RUBENS SÉRGIO E OS 
SENHORES CONSELHEIROS JOSÉ LUÍS 
PASSAMAI JUNIOR, MARCOS DA CUNHA 
TEIXEIRA, RODRIGO DIAS PEREIRA E GILBERTO 
COSTA DRUMOND SOUSA E A CONSELHEIRA 
SÔNIA MARIA DA COSTA BARRETO. AUSENTES 
OS CONSELHEIROS: RODRIGO RIBEIRO 
RODRIGUES, ALLINE GOMES GARCIA, MAURÍCIO 
ABDALLA GUERRIERI, HERBERT BARBOSA 
CARNEIRO. ESTEVE PRESENTE AINDA, SEM 
DIREITO A VOTO, A CONSELHEIRA MICHELY 
MEZADRI. 

 
Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberto o Colégio Eleitoral 
da Universidade Federal do Espírito Santo composto pela Sessão Conjunta dos 
Conselhos Universitário, de Ensino, Pesquisa e Extensão e de Curadores de 11 
de agosto de 2015. 01. APRECIAÇÃO DE ATA: Foi apreciada e aprovada por 
unanimidade a ata da Sessão Conjunta do dia 2 de julho de 2015. 02. 
COMUNICAÇÃO: O Conselheiro Armando Biondo Filho, com a palavra, 
convidou todos os presentes para o I Simpósio Nacional de Astronomia, 
promovido pelo Gaturamo Observatório Astronômico, que começa nesta data, às 
19 horas, e para o II Encontro de Astronomia da Universidade Federal do 
Espírito Santo, ambas as atividades desenvolvidas no Centro de Ciências Exatas 
desta Universidade. O Conselheiro Wellington Pereira, com a palavra, 
comunicou que os Trabalhadores Técnico-Administrativos das universidades 
brasileiras continuam em greve, tendo havido algumas reuniões com o governo. 
Na semana passada houve uma reunião com o Ministério da Educação e o 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em que os representantes do 
Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal do Espírito Santo 
receberam uma notificação do MEC dando conta de que não existe nenhuma 
mensagem desse Ministério para as universidades com retaliação aos 
trabalhadores em greve e que até o momento nenhuma universidade tinha 
notícia de represálias contra os grevistas. Aqui no nosso estado, permanece a 
situação do código de greve, porém, como já se pronunciou o Magnífico Reitor 
desta Universidade, ocorre uma discussão com a Comissão formada por esta 
Administração a fim de resolver a situação sem retaliações, conforme determina 
o MEC. A Conselheira Maria Auxiliadora de Carvalho Corassa, com a palavra, 
informou que a Pró-Reitoria de Graduação enviou aos e-mails cadastrados na 
Universidade uma pesquisa relativa à reestruturação do Projeto Pedagógico 
Institucional, há cerca de duas semanas. A Conselheira solicitou aos 
Conselheiros presentes que verificassem suas caixas de spam, dado que 
algumas pessoas relataram não terem recebido a referida pesquisa, a fim de que 
se possa relatar a situação ao Núcleo de Tecnologia da Informação. A 
Conselheira acrescentou que a ideia é que essa pesquisa fique no ar até o dia 
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31 de agosto de 2015, sendo o material posteriormente encaminhado ao grupo 
de trabalho que discutirá a renovação do Projeto Político Institucional para que 
seja elaborada uma nova proposta. O Conselheiro Rogério Naques Faleiros, 
com a palavra, convidou os Conselheiros presentes para o Congresso Nacional 
de Administração, que ocorrerá nesta Universidade, entre os dias 13 e 16 de 
agosto de 2015, nas dependências do Centro de Ciências Jurídicas e 
Econômicas. 03. EXPEDIENTE: Não houve. 04. ORDEM DO DIA: 04.01. 
PROCESSO Nº 10.723/2015-22 – GABINETE DO REITOR – Projeto de 
Resolução que visa estabelecer as normas e o calendário da pesquisa junto à 
comunidade universitária, visando à indicação de nomes que comporão as listas 
tríplices para escolha de Reitor e de Vice-Reitor da Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES) para o quadriênio 2016-2020. O Senhor Presidente da 
Comissão Eleitoral, apresentou seus membros e fez um resumo dos pontos 
analisados, informando que as alterações propostas foram aprovadas por 
unanimidade na referida Comissão. Em seguida, o Conselheiro Etereldes 
Gonçalves Junior, com a palavra, fez uma apresentação dos cenários real e 
possíveis das eleições desde 1999. Em seguida o Senhor Presidente, com a 
palavra, repassou cada artigo junto com os Senhores Conselheiros presentes, 
assinalando aqueles em que foram feitos destaques. O art. 2º recebeu destaque 
do Conselheiro Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro. O art. 4º recebeu destaque 
do Conselheiro Donato Oliveira. O art. 12 recebeu destaque do Conselheiro 
Armando Biondo Filho. O art. 13 recebeu destaque da Conselheira Maria José 
Campos Rodrigues e do Conselheiro Wellington Pereira. O art. 21 recebeu 
destaque da Conselheira Jéssica Cristina Silva Delcarro. O art. 26 recebeu 
destaque dos Conselheiros Wellington Pereira e Geraldo Rossoni Sisquini. O 
artigos 33 e 34 receberam destaque da Conselheira Zenólia Christina Campos 
Figueiredo. No tocante ao art. 2º, o Conselheiro Eustáquio Vinicius Ribeiro de 
Castro, com a palavra, observou que a palavra “turno” caracteriza eleição e não 
pesquisa. O Senhor Presidente, com a palavra, propôs que a palavra “turno” 
fosse trocada por “etapa”, mantendo-se o restante da redação original. Em 
discussão, em votação, aprovado por maioria, com 6 (seis) votos contrários. No 
que tange ao art 4º, o Conselheiro Donato Oliveira, com a palavra propôs o 
acréscimo do parágrafo 5º, com a seguinte redação: “A substituição de 
candidaturas será permitida, desde que feita em até 48 (quarenta e oito) horas 
do início da Pesquisa, e somente em caso de falecimento, impedimento ou 
desistência de um ou mais integrantes da chapa”. Em discussão, em votação, 
aprovado por unanimidade. No que se refere ao art. 12, o Conselheiro Armando 
Biondo Filho, com a palavra, propôs que fosse acrescido a esse artigo o 
parágrafo 8º, com a seguinte redação: “Os Servidores nomeados para compor as 
seções receptoras e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão 
dispensados do serviço mediante declaração expedida pela Comissão 
Coordenadora da Pesquisa, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer 
outra vantagem, pelo número de dias equivalente aos da sua participação na 
Pesquisa”. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Em relação 
ao art. 13, a Conselheira Maria José Campos Rodrigues, com a palavra, propôs 
a seguinte redação para o item II: “Todo o corpo discente, na modalidade 
presencial e a distância”. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. 
O Conselheiro Wellington Pereira, com a palavra, solicitou esclarecimento a 
respeito da participação dos servidores cedidos à EBSERH – Empresa Brasileira 
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de Serviços Hospitalares. O Senhor Presidente, com a palavra, respondeu que 
os referidos servidores têm assegurado seu direito de voto, participando do 
processo de eleição para Reitor e Vice-Reitor desta Universidade. No tocante ao 
art. 21, a Conselheira Jéssica Cristina Silva Delcarro, com a palavra, propôs a 
inclusão como documento válido para identificação no processo eleitoral a 
carteira estudantil da Universidade. Em discussão, em votação, rejeitado por 
maioria. No que se refere ao art. 26, o Conselheiro Wellington Pereira, com a 
palavra, declarou, como representante dos servidores técnico-administrativos, 
que essa categoria tem por hábito trabalhar em prol da democratização da 
Universidade, razão pela qual propõe o voto universal. O Conselheiro Geraldo 
Rossoni Sisquini, com a palavra, posicionou-se a favor do peso dos votos na 
proporção de 70% para docentes, 15% para servidores técnico-administrativos e 
15% para discentes. O Conselheiro Roney Pignaton da Silva, com a palavra, 
propôs, como encaminhamento, que fosse votada inicialmente a proposta da 
Comissão Coordenadora da Pesquisa, e em seguida, fosse votada a fórmula a 
ser empregada, se tendo como denominador o total de votantes ou o total de 
potenciais votantes. O Senhor Presidente, com a palavra, propôs pôr em votação 
esse artigo como redigido pela Comissão Coordenadora da Pesquisa. Em 
discussão, em votação, aprovado por maioria. No que tange aos artigos 33 e 34, 
a Conselheira Zenólia Christina Campos Figueiredo, com a palavra, questionou a 
Comissão a respeito das penalidades impostas aos possíveis infratores das 
proibições constantes do artigo 34, não previstas, propondo, além do 
estabelecimento dessas penalidades, o financiamento público das campanhas, 
com a cessão de salas bem distribuídas para as reuniões das chapas, a 
impressão dos panfletos na gráfica da Universidade, com número definido de 
exemplares para cada chapa, e a proibição das faixas. Nesse momento o 
Senhor Presidente, com a palavra, propôs a prorrogação da Sessão por uma 
hora, o que, posto em votação, foi aprovado por maioria, e ato contínuo, pôs 
cada item do artigo 33 em votação. O item I, referente aos debates entre 
candidatos, e o item II, que trata da discussão com docentes, discentes e 
servidores técnico-administrativos, foram aprovados por unanimidade. Também 
foi aprovada por unanimidade a supressão do item III, concernente aos cartazes 
de campanha. O item IV, referente aos impressos, após mudança de redação de 
“fechado” para “aberto”, foi aprovado por unanimidade. O item V, relacionado à 
propaganda virtual, foi aprovado por unanimidade. A supressão do item VI, que 
trata das faixas, também foi aprovada por unanimidade. O item VII, referente aos 
adesivos, sofreu o acréscimo da expressão “e/ou bóton”, e foi aprovado por 
maioria; o parágrafo 1.º do referido artigo foi suprimido, tendo sido essa 
supressão aprovada por unanimidade. O parágrafo 2.º também foi aprovado por 
unanimidade. Foi acrescentado um parágrafo com a seguinte redação: “A 
Comissão Coordenadora da Pesquisa, juntamente com a Administração Central, 
poderá disponibilizar temporariamente espaços físicos e acesso à internet para 
uso das chapas, desde que respeitado o critério da equanimidade entre estas”. 
Em discussão, em votação, esse parágrafo também foi aprovado por maioria, 
com um voto contrário. Em seguida o Senhor Presidente, com a palavra, 
submeteu a votação o art. 34. O item III recebeu o seguinte acréscimo na 
redação: “exceto aqueles disponibilizados por esta Universidade, conforme 
disposto no § 2.º do art. 33 desta Resolução”. O item VI sofreu a seguinte 
modificação na redação: “até a homologação do Resultado Final”, em vez de “ao 
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dia 15 de outubro de 2015”. Em discussão, em votação, aprovado por 
unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente submeteu a votação o caput do 
art. 35, que trata do valor máximo gasto por cada chapa na campanha. Em 
discussão, em votação, a manutenção do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
foi aprovada por maioria. Ato contínuo, o Senhor Presidente, com a palavra, 
submeteu a votação o parágrafo 2.º do referido artigo, que trata da máxima 
doação individual para a campanha. Em discussão, em votação, o valor de R$ 
788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), equivalente a um salário mínimo, foi 
aprovado por maioria. O Conselheiro Renato Rodrigues Neto, com a palavra, 
propôs a adição de um parágrafo no referido artigo, com a seguinte redação: 
“Cada chapa deverá doar 50 (cinquenta) mudas nativas da região em que serão 
plantadas, sem acréscimo no gasto máximo da chapa, definido no caput deste 
artigo”. Em discussão, em votação, aprovado por maioria. Na sequência, o 
Senhor Presidente, com a palavra, propôs a votação do anexo do projeto de 
Resolução, contendo a proposta da Comissão Coordenadora da Pesquisa 
quanto ao calendário a ser observado pelas chapas. Em discussão, em votação, 
aprovado por maioria. Em seguida, o Senhor Presidente, com a palavra, propôs 
a votação da homologação de todas as decisões tomadas nesta Sessão. Em 
discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO 
NÚMERO ZERO DOIS BARRA DOIS MIL E QUINZE. 04. PALAVRA LIVRE: A 
Conselheira Maria José Campos Rodrigues, com a palavra, manifestou seu 
desacordo com o projeto de Resolução que não previu a participação dos 
estudantes na modalidade de Ensino a Distância nos debates, lembrando que na 
eleição passada esses discentes tiveram oportunidade de participar ativamente e 
formular perguntas aos candidatos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente declarou encerrada a Sessão às dezoito horas e trinta minutos. Do 
que para constar, eu, Sebastião Sávio Simonato, secretariando os trabalhos, 
lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, segue devidamente assinada 
por mim e pelos Senhores Conselheiros presentes.  
 
 
 


