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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
DO DIA TRÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E 
DEZOITO, ÀS NOVE 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, E COM A PRESENÇA DOS 
SENHORES CONSELHEIROS: ALEXANDRE 
CARDOSO DA CUNHA, ANA CAROLINA GALVÃO 
MARSIGLIA, ANDREAS NASCIMENTO, ANTONIO 
CARLOS MORAES, ANTÔNIO MANOEL 
FERREIRA FRASSON, CARLOS MINORU 
NASCIMENTO YOSHIOKA, CLEYDE 
RODRIGUES AMORIM, CLOVIS EDUARDO 
NUNES HEGEDUS, DONATO OLIVEIRA, EDSON 
DE PAULA FERREIRA, NEIDE CÉSAR VARGAS, 
RAFAEL DA SILVEIRA GOMES, RODRIGO LUIZ 
VANCINI, SAULO ALMEIDA MORELATTO, 
VIVIANA MÔNICA VERMES, WARLEY DE SOUZA 
BORGES, NEYVAL COSTA REIS JUNIOR, 
DÉBORAH PROVETTI SCARDINI NACARI E 
ZENÓLIA CHRISTINA CAMPOS FIGUEIREDO. 
AUSENTES, COM JUSTIFICATIVA, A SENHORA 
VICE-REITORA, PROFESSORA ETHEL LEONOR 
NOIA MACIEL, E OS SENHORES 
CONSELHEIROS GRACE KELLY FILGUEIRAS 
FREITAS, LUIZ ANTONIO SAADE, MYRIAM 
SALOMÃO, ANGÉLICA ESPINOSA BARBOSA 
MIRANDA, JOANICY LEANDRA PEREIRA, 
ESTHER TAVARES DE ALBUQUERQUE E 
GABRIELA BONELLI DO VALLE. AUSENTES OS 
SENHORES CONSELHEIROS CÉSAR CONTE 
GUIMARÃES FILHO, MARCELO OTONE AGUIAR, 
PEDRO ALVES BEZERRA MORAIS, BRUNA 
ZAMBONI DAMASCENO, CECILIA RIBEIRO 
MILIORELLI, MAYCON DE SOUZA BERNARDO E 
PEDRO OTAVIO MENEGUCCI DA VITÓRIA.  
 

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 dos dias 8 de agosto e 5 de setembro de 2018. 02. 
EXPEDIENTE: INCLUSÕES: Não houve. EXCLUSÕES: O Senhor Presidente 
da Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação, com a palavra, solicitou a 
exclusão dos processos constantes dos pontos 03.05 e 03.06 da pauta. O 
Senhor Presidente da Comissão de Política Docente, com a palavra, solicitou a 
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exclusão do processo constante do ponto 03.02 da pauta. Em votação, todos 
os pedidos de exclusão foram aprovados por unanimidade. 03. ORDEM DO 
DIA: 03.01. DOCUMENTO AVULSO Nº 064651/2018-86 – CENTRO DE 
ARTES (CAr) - Homologação dos nomes dos novos representantes do CAr 
neste Conselho. O Senhor Presidente, com a palavra, fez a leitura do extrato de 
ata da reunião do Conselho Departamental do Centro de Artes (CAr), indicando 
as Professoras Myriam Salomão e Viviana Mônica Vermes, como titulares, e os 
Professores Cláudia Maria França da Silva e Cleber José Carminati como 
suplentes, para representarem o CAr neste Conselho. Em discussão, em 
votação, aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente, com a palavra, 
convidou a adentrar a sala das sessões a Conselheira Cláudia Maria França da 
Silva. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO TRINTA E SETE BARRA DOIS MIL 
E DEZOITO. 03.02. PROCESSO Nº 006131/2018-59 – PRÓ-REITORIA DE 
GESTÃO DE PESSOAS (PROGEP) – Computação de horas de docentes para 
acumulação de cargos. O Relator, Conselheiro Saulo Almeida Morelatto, com 
a palavra, fez a leitura do seu parecer e do parecer da Comissão de Política 
Docente, favoráveis a estabelecer a totalidade da jornada semanal do cargo de 
docente, estabelecida em lei, seja de natureza contratual como derivada, 
distribuída entre atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão universitária, 
como parâmetro nesta universidade para fins de cálculo de acumulação de cargos 
e demais procedimentos administrativos, considerando o limite de 60 (sessenta) 

horas semanais estabelecido na legislação vigente. Em discussão, em votação, 
aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO NOVENTA E OITO 
BARRA DOIS MIL E DEZOITO. 03.03. PROCESSO Nº 054541/2018-14 – 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS (CEUNES) – Solicitação de 
abertura de concurso público. O Relator, Conselheiro Antonio Carlos Moraes, 
com a palavra, fez a leitura do seu parecer e do parecer da Comissão de 
Política Docente, favoráveis à aprovação da primeira chamada com exigência 
do título de doutor e, caso não surjam candidaturas com esse título inscritas e 
deferidas, uma segunda chamada com exigência de título de mestre. Em 
discussão, em votação, aprovado por maioria, com três votos contrários, entre 
os quais o do Conselheiro Andreas Nascimento, que justificou seu voto, in 
verbis: “voto contra, pois com as devidas explicações prestadas, entendo que 
seria plausível o entendimento dos motivos que levam à necessidade de 
possibilitar a abertura direta de concurso para titulação de mestrado. Uma 
pessoa sem título de doutor consegue participar do concurso, pois a 
apresentação do título só ocorre na posse.” Baixada a DECISÃO NÚMERO 
NOVENTA E NOVE BARRA DOIS MIL E DEZOITO. 
COMUNICAÇÃO/PALAVRA LIVRE: O Senhor Presidente, com a palavra, 
comentou uma matéria divulgada no Facebook segundo a qual ele teria dado 
apoio à candidatura da Senadora Rose de Freitas ao governo do estado. O 
Senhor Presidente esclareceu que não deu nenhum apoio à Senadora e 
observou que a foto divulgada é antiga, extraída do Facebook do Senhor 
Presidente, e que a declaração é de dois anos atrás, quando da comemoração 
do aniversário da Senadora, quando se referiu à ajuda que esta deu à 
Universidade, ao propor emendas e entabular negociações com os Ministérios 
da Ciência e Tecnologia, da Educação, da Saúde, desempenhando sempre 
esse papel sem nada cobrar do Senhor Presidente, que manifestou seu 
aborrecimento com críticas feitas por pessoas que bem poderiam ter-se dirigido 
diretamente a ele, e também se referiu às ações que algumas pessoas 
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cobraram dele em resposta à divulgação da nota, assegurando que qualquer 
ação responsiva desmoralizaria a referida Senadora. O Senhor Presidente 
manifestou seu princípio de que o mal que lhe fazem não o alcança, mas com o 
mal que ele poderia fazer a outras pessoas ele próprio se sentiria mal, de modo 
que ele prefere absorver o mal feito contra si e não o rebater, para não ferir ou 
vilipendiar outras pessoas. O Senhor Presidente também destacou que não 
poderia se imiscuir numa disputa política que de fato não existe, e lembrou que 
já se manifestou abertamente em questões políticas e considerou sombrio o 
quadro que se apresenta nas eleições atuais. O Conselheiro Clovis Eduardo 
Nunes Hegedus, com a palavra, questionou a possibilidade de que a SUPECC 
abra um espaço no jornal que publica para divulgação de notícias do Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão, dado o desconhecimento de alguns docentes 
do que é este Conselho. O Senhor Presidente propôs-se entrar em 
entendimentos com a Senhora Pró-Reitora de Administração, Professora 
Teresa Cristina Janes Carneiro para averiguação dessa possibilidade. O 
Conselheiro Carlos Minoru Nascimento Yoshioka, com a palavra, solicitou sua 
admissão na Comissão de Ensino de Graduação e Extensão, o que foi 
concedido. O Conselheiro Rafael da Silveira Gomes, com a palavra, 
manifestou-se preocupado com o cancelamento de sessões deste Conselho, 
dadas as numerosas demandas que lhe são encaminhadas, com muitas 
Resoluções desatualizadas, enquanto pontos de pauta constantes de 
processos absolutamente burocráticos ocupam a pauta. O Senhor Presidente, 
em resposta, esclareceu que a pauta de cada sessão é composta de demandas 
que chegam a partir das comissões. O Senhor Presidente também esclareceu 
que sua eleição para a Presidência da ANDIFES o obriga a deslocamentos 
constantes, o que o impede de presidir algumas sessões, assim como a 
Senhora Vice-Reitora, Professora Ethel Leonor Noia Maciel, também tem 
necessitado viajar constantemente para o exterior, e não é aconselhável lançar 
frequentemente tanta responsabilidade nas mãos dos decanos. A Conselheira 
Zenólia Christina Campos Figueiredo, com a palavra, solicitou que este 
Conselho elabore um indicativo aos Centros para que durante a Mostra das 
Profissões os professores não apliquem avaliações aos discentes. O Senhor 
Presidente propôs-se elaborar um Memorando aos Centros nesse sentido. A 
Conselheira Ana Carolina Galvão Marsiglia retomou o assunto da Senadora 
Rose de Freitas, enaltecendo a nobreza da atitude do Senhor Presidente, mas 
ressaltou que a divulgação se refere ao Reitor da Universidade Federal do 
Espírito Santo, o que compromete a Instituição por meio de sua figura maior. 
Ainda com a palavra, a Conselheira manifestou repúdio à forma como foram 
tratados no Restaurante Universitário dois participantes da Conferência Mundial 
de Combate às Desigualdades Econômicas, Raciais e Étnicas, e Seminário 
Nacional de Educação das Relações Étnico-Raciais Brasileiras, que foram 
tratados com racismo e expostos a uma situação constrangedora, sem que 
nenhuma manifestação da Administração Central da Universidade se fizesse 
ouvir. Por fim, a Conselheira convidou todos os Conselheiros para que, no dia 
17 de outubro próximo, às 14 horas, na ADUFES, participem de um debate 
sobre segurança pública com participação do Professor Gilmar Ferreira, ex-
Presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, e do Tenente Anderson 
Duarte, Diretor de Estratégia da Polícia Militar do Ceará e membro do Grupo 
Policiais Antifascismo. Será entabulada uma discussão da incorporação do 
serviço da Polícia Militar na Universidade. O Senhor Presidente, com a palavra, 
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afirmou que não sabia de nada referente ao incidente no RU, dado que 
ninguém da Comissão de Organização do evento, que tem uma relação direta 
com ele, lhe comunicou nada a respeito. A Conselheira solicitou ao Senhor 
Presidente que buscasse a Comissão Organizadora para saber mais sobre o 
ocorrido, dado que outras pessoas na fila entraram sem problemas, o que o 
Senhor Presidente se propôs fazer. O Conselheiro Warley de Souza Borges, 
com a palavra, comentou que a Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação conta 
com 6 (seis) participantes, dos quais 1 (um) mora em Alegre e nunca pode 
comparecer às reuniões, e outro se encontra envolvido com atividades sindicais 
e também não tem estado disponível. Desse modo, a referida Comissão não 
tem obtido quórum para as reuniões, o que levou, por exemplo, à recente 
retirada de 2 (dois) processos de pauta e à impossibilidade de apresentação 
neste Conselho de outro ponto de pauta por este não ter passado pela referida 
Comissão. O Conselheiro convidou possíveis interessados ao ingresso na 
Comissão em tela, que tem passado por momentos muito críticos. O Senhor 
Presidente propôs-se verificar com a Diretora do DAOCS, Senhora Raquel 
Paneto Dalvin, nomes de possíveis candidatos, que não estejam participando 
de nenhuma Comissão no momento. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente encerrou a sessão às 11 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. 
 
 
 

 

 

 

 

 


