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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 
SANTO DO DIA NOVE DE JULHO DE DOIS 
MIL E DEZENOVE, ÀS QUATORZE 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 
MAGNÍFICO REITOR, PROFESSOR 
REINALDO CENTODUCATTE, COM A 
PRESENÇA DA SENHORA VICE-REITORA, 
PROFESSORA ETHEL LEONOR NOIA 
MACIEL, E DOS SENHORES 
CONSELHEIROS ALFREDO GONÇALVES 
CUNHA, CLÁUDIA MARIA MENDES 
GONTIJO, GERALDO ROSSONI SISQUINI, 
GLÁUCIA RODRIGUES DE ABREU, LUIZ 
ANTONIO FAVERO FILHO, PAULO SÉRGIO 
DE PAULA VARGAS, RENATO RODRIGUES 
NETO, ROGÉRIO NAQUES FALEIROS, 
ANILTON SALLES GARCIA, CLEISON FAÉ, 
TERESA CRISTINA JANES CARNEIRO, 
ALESSANDRO MATTEDI, MICHEL EDUARDO 
TEIXEIRA CRISTO , FILIPE SIQUEIRA 
FERMINO, LUAR SANTANA DE PAULA, 
GUILHERME ALVES BARBOSA COGO E 
HILQUIAS MOURA CRISPIM. AUSENTES, 
COM JUSTIFICATIVA, O REITOR DO 
PERÍODO ANTERIOR, PROFESSOR 
RUBENS SERGIO RASSELI, E OS 
SENHORES CONSELHEIROS DIRCEU 
PRATISSOLI, NEUZA MARIA BRUNORO 
COSTA, OTÁVIO GUIMARÃES TAVARES DA 
SILVA, GUSTAVO HENRIQUE ARAÚJO 
FORDE RITA ELIZABETH CHECON DE 
FREITAS SILVA E JOSÉ FRANKLIM 
CHICHORRO. AUSENTES AS 
CONSELHEIRAS ANDRESSA BOLSONI 
LOPES, BEATRIZ PASSOS MOREIRA E 
JULIANA ANJOS ZANINHO. UMA 
REPRESENTAÇÃO DO CORPO DISCENTE 
NESTE CONSELHO ENCONTRA-SE EM 
VACÂNCIA. 

 
Havendo número legal, o Senhor Presidente, com a palavra, declarou aberta a 
sessão. 01. APRECIAÇÃO DE ATAS: não houve. 02. EXPEDIENTE: 
EXCLUSÃO: o Conselheiro Paulo Sérgio de Paula Vargas, com a palavra, 
solicitou a exclusão do processo nº 049162/2018-02, por não ter sido apreciado 
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na reunião conjunta das Comissões. Em discussão, em votação, a solicitação 
de exclusão foi aprovada por unanimidade. 03. ORDEM DO DIA: 03.01. PROC. 
DIGIT. Nº 040407/2019-17 – GABINETE DA REITORIA – GR – Alteração da 
Estrutura Organizacional da Ufes. O Conselheiro Paulo Sérgio de Paula 
Vargas, com a palavra, fez a leitura do seu parecer e do parecer conjunto das 
Comissões de Assuntos Didáticos, Científicos e Culturais, Legislação e Normas 
e de Orçamento e Finanças, favoráveis à aprovação da referida alteração. O 
Conselheiro Filipe Siqueira Fermino, com a palavra, solicitou esclarecimentos 
quanto à nova situação da Supecc, da Sead e à nomenclatura das estruturas, 
assim como quanto às comissões sem cargo de direção e as não listadas. O 
Senhor Presidente, em resposta, esclareceu que o desmembramento da 
Supecc em duas secretarias, uma de comunicação, outra de cultura, deveu-se 
à necessidade de adaptação e de padronização, dado que a abrangência de 
ambos os campos pela mesma secretaria foi experimental e não funcionou 
como esperado. O Conselheiro Cleison Faé, com a palavra, esclareceu que só 
foram mantidas, como demonstra o anexo IV, referente ao quadro das funções, 
as comissões determinadas por normas superiores à própria Ufes, como a 
Comissão de Ética, já constante da Resolução nº 27/2014, a Cisa (Lei nº 
11.091/2005) e a CPPD (Lei nº 12.772/2012). O Conselheiro acrescentou que 
as estruturas com funções CD-03 passaram a ser superintendências, e tal é o 
caso da Sead. O Conselheiro Paulo Sérgio de Paula Vargas, com a palavra, 
em resposta do Conselheiro Luiz Antonio Favero Filho, quanto à garantia da 
qualidade e da efetividade da gestão com a nova estruturação, respondeu que 
a nova estrutura proposta visa a atender disposições normativas superiores, 
sendo essa garantia buscada pela proposição da Progep. A Senhora Vice-
Reitora, Professora Ethel Leonor Noia Maciel, com a palavra, observou que 
deve constar no Anexo I a Comissão Permanente de Direitos Humanos. A 
Conselheira Cláudia Maria Mendes Gontijo, com a palavra, propôs que fossem 
incluídas no parecer do relator as atividades acadêmicas de pós-graduação 
desenvolvidas nos Centros de Ensino que não constam da nova proposta de 
reestruturação, com as respectivas Funções de Coordenadores de Cursos 
(FCC). O Conselheiro Cleison Faé, com a palavra, esclareceu que somente os 
Cargos de Direção (CD) e as Funções Gratificadas (FG) podem figurar no 
organograma anexo à nova proposta, que será, uma vez aprovada neste 
Conselho, submetida à análise do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, podendo este devolver a proposição para 
readequação. O Conselheiro Rogério Naques Faleiros, com a palavra, 
comentou que a estrutura em tela não espelha a realidade da Universidade, em 
que as funções dos Diretores de Centros se multiplicaram. O Senhor 
Presidente, com a palavra, propôs o destaque da criação de um anexo 
contendo as funções exercidas na Universidade que aguardam FCC. O 
Conselheiro Paulo Sérgio de Paula Vargas, com a palavra, propôs a inclusão, 
nesse anexo, das secretarias unificadas. A Conselheira Teresa Cristina Janes 
Carneiro, com a palavra, propôs a inclusão de funções da Proad também nessa 
situação, haja vista a necessidade de uma área administrativa forte. O Senhor 
Presidente, com a palavra, informou que 99 (noventa e nove) funções estão 
sendo extintas, de modo que a estrutura está sendo readequada a essa 
extinção, e ressaltou que não se podem fazer distinções, e propôs ao relator, 
Conselheiro Paulo Sérgio de Paula Vargas, que sejam dispostas no anexo em 
questão somente as demandas oriundas dos cursos e programas, ficando de 
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fora as secretarias unificadas. O Conselheiro Filipe Siqueira Fermino, com a 
palavra, propôs a correção da nomenclatura constante no parecer do relator 
para “Colegiado de Curso de Letras-Libras” e “Programa de Pós-Graduação 
Profissional em Filosofia”, e mesmo sem FG, as secretarias devem cumprir 
suas funções, devendo-se mostrar ao governo as demandas da Universidade e 
a supressão da estrutura necessária. Por outro lado, verificam-se setores em 
que há FG, assumindo-se a função de chefe, mas sem nenhum subordinado. A 
Conselheira Gláucia Rodrigues de Abreu, com a palavra, destacou que não se 
pode negar o que já foi construído na Instituição, a exemplo de todos os 
departamentos aprovados neste Conselho, sendo inadmissível que 
determinada disciplina obrigatória não seja oferecida no semestre. A 
Conselheira Luar Santana de Paula, com a palavra, ressaltou a importância da 
participação, nessa discussão, dos técnicos administrativos, categoria que 
também será afetada, destacando o número de afastamentos, que compromete 
as licenças para capacitação, fazendo-se necessário também o 
dimensionamento de pessoal, de modo a promover o equilíbrio entre setores e 
a harmonização da estrutura da Universidade. O Senhor Presidente, com a 
palavra, pôs em votação o parecer do relator, com o acréscimo de um anexo 
em que se são discriminadas as atividades acadêmicas de graduação e pós-
graduação sem FCC determinadas. Aprovado por maioria, com 4 (quatro) votos 
contrários, entre os quais os dos Conselheiros Luar Santana de Paula e Luiz 
Antonio Favero Filho, que assim declarou seu voto: “Prezadxs, encaminho, 
abaixo, minha justificativa de voto, conforme mencionei na reunião 
extraordinária do Conselho Universitário: justifico meu voto contrário à proposta 
apresentada pela comissão instituída pela Reitoria: o Conselho Departamental 
do Ceunes, em reunião ordinária realizada em 1o de julho de 2019, deliberou 
pela apresentação de uma proposta distinta da apresentada, visto que a 
proposta da Administração Central promoverá uma ainda maior centralização 
de atividades, reduzindo a autonomia do Ceunes”. A Conselheira Cláudia Maria 
Mendes Gontijo, com a palavra, destacou a importância do setor administrativo, 
não se tratando aqui de criar rivalidade entre as áreas administrativa e 
acadêmica, mas de se estudar o redimensionamento de estruturas, e não de 
pessoas. O Senhor Presidente, com a palavra, afirmou que na próxima sessão 
será criada uma comissão para o reexame da estrutura administrativa e da 
distribuição de cargos e funções na Ufes. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO 
VINTE E DOIS BARRA DOIS MIL E DEZENOVE. 03.02. PROCESSO Nº 
016292/2016-99 – DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS E LETRAS – CCHN – 
Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2017 – Ufes/Fest – Projeto de Extensão Curso 
de Línguas. O Conselheiro Geraldo Rossoni Sisquini, com a palavra, fez a 
leitura do parecer do relator, o Ex-Conselheiro Armando Biondo Filho, e do 
parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis à aprovação do 
referido termo aditivo. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. 
Baixada a DECISÃO NÚMERO OITENTA E CINCO BARRA DOIS MIL E 
DEZENOVE. 04. COMUNICAÇÃO/PALAVRA LIVRE: o Conselheiro Filipe 
Siqueira Fermino, com a palavra, chamou a atenção dos senhores 
Conselheiros, especialmente os diretores de Centros e Pró-Reitores, para a 
avaliação de desempenho dos técnicos administrativos, ressaltando a data de 
encerramento, 15 de julho próximo. Ainda com a palavra, o Conselheiro 
destacou que no fim do mês de junho venceu o prazo de apresentação, pela 
Comissão instituída para essa análise, da avaliação da flexibilização de 
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jornada. O Senhor Presidente, com a palavra, informou que esse prazo foi 
prorrogado. O Conselheiro Renato Rodrigues Neto, com a palavra, comunicou 
a eleição, no próximo dia 10 de julho, da nova Direção do CCHN, com uma 
única chapa inscrita, das professoras Edinete Maria Rosa e Leni Ribeiro Leite. 
O Conselheiro Luiz Antonio Favero Filho, com a palavra, manifestou sua dúvida 
sobre o orçamento. O Senhor Presidente anunciou que em breve prestará 
informes. A Conselheira Luar Santana de Paula, com a palavra, no que tange 
ao horário especial do mês de julho, indagou se de fato ocorrerá. A Conselheira 
questionou ainda, com relação à greve geral do dia 14 de junho último, como 
se fará o registro do ponto dos servidores que não conseguiram chegar ou que 
participaram do movimento, também em defesa da educação e das 
universidades. A Conselheira manifestou sua indignação com a necessidade 
de reposição de horas apenas por parte da categoria dos técnicos 
administrativos. O Conselheiro Rogério Naques Faleiros, com a palavra, 
destacou a importância de que os gestores recebam os membros da comissão 
de flexibilização de jornada a fim de prestarem as informações necessárias. 
Ainda com a palavra, o Conselheiro relatou o êxito de um ex-apenado em 
serviço na Universidade, recentemente aprovado no Curso de Biblioteconomia 
do CCJE. A Senhora Vice-Reitora, com a palavra, comentou que a comissão 
que avalia a mudança organizacional mostrou a redistribuição de FGs e CDs 
da Reitoria para os Centros, verificando-se nestes uma melhoria significativa. A 
Senhora Vice-Reitora também informou que a próxima comissão encarregada 
da avaliação do Estatuto representará uma nova oportunidade de substancial 
reestruturação da Universidade. O Conselheiro Geraldo Rossoni Sisquini, com 
a palavra, declarou ter percebido melhorias de tarefas como diretor de Centro, 
faltando, porém, uma equipe que dê sustentação às atividades que precisam 
ser executadas, o que produz sobrecarga de trabalho, além de um melhor 
relacionamento com a Prefeitura Universitária. O Conselheiro ilustrou sua fala 
com o contrato de ar condicionado, tendo a equipe contratada condenado 
todos os aparelhos, muito embora o próprio Conselheiro tenha conseguido 
providenciar o conserto de todos os equipamentos. O Conselheiro também 
assinalou a necessidade de pequenas equipes de manutenção, com uma 
equipe a cada dois Centros, além de demandas do dia a dia que precisam ser 
solucionadas sem que se precise recorrer à PU. O Conselheiro Alessandro 
Mattedi, com a palavra, disse ter votado em prol da viabilidade do 
funcionamento da Universidade, embora não concorde com vários itens 
apresentados no seu projeto de reestruturação, manifestando a necessidade 
da descentralização e do foco na área acadêmica, sem rivalidade com a área 
administrativa. A Conselheira Luar Santana de Paula, com a palavra, anunciou 
que em Brasília, durante o congresso da UNE, haverá apresentação de uma 
peça teatral em defesa da educação, e na Ufes, no dia 12 de julho, o Arraiá do 
Sintufes, com comidas típicas, música e muitas outras atrações. O Senhor 
Presidente, com a palavra, ressaltou que os gestores o são por opção, e 
considerou a sobrecarga de trabalho excelente, citando alguns setores criados 
durante sua gestão, como a Progep, a Seavin e a Supecc. O Senhor 
Presidente também destacou que a nova estruturação obedeceu a demandas 
surgidas com limitado prazo, sendo de sua preferência que nenhuma 
reestruturação fosse feita, noticiando, por outro lado, que o relator da Lei 
Orçamentária Anual declarou que não haverá contingenciamento dos recursos 
voltados para a Educação, tendo o Fórum Nacional de Pró-Reitores de 
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Planejamento e de Administração das Instituições Federais de Ensino Superior 
(Forplad) discutido com a Ufes a promoção da divisão orçamentária pela 
matriz, o que mantém o sistema unido. O Senhor Presidente, ainda com a 
palavra, também anunciou a negociação de emendas impositivas para a Ufes e 
o Ifes, além de investimentos diretos do Ministério da Educação em energia 
fotovoltaica para a redução do gasto com energia elétrica na Universidade. A 
Conselheira Gláucia Rodrigues de Abreu, com a palavra, indagou do edital do 
Paep, ao que o Senhor Presidente respondeu que uma discussão está em 
andamento, assim como havia manifestado sua disposição diante da Andifes 
de não permitir o fechamento da Universidade. Sem mais a tratar, o Senhor 
Presidente, com a palavra, encerrou a Sessão às 16 horas e 55 minutos. Do 
que era para constar, eu, Gisele Brotto Ignacio, secretariando os trabalhos, 
lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, segue devidamente assinada 
por mim e pelos Senhores Conselheiros presentes.  
 
 


