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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
CURADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESPÍRITO SANTO, REALIZADA NO DIA VINTE E
OITO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZ, ÀS
NOVE HORAS E DEZ MINUTOS, NA SALA DE
REUNIÕES DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
(CCA), EM ALEGRE (ES), SOB A PRESIDÊNCIA DO
CONSELHEIRO FERNANDO COUTINHO BISSOLI E
COM A PRESENÇA DOS SENHORES
CONSELHEIROS: CARLOS COUTINHO BATALHA,
EUSTÁQUIO VINÍCIUS RIBEIRO CASTRO, HELDER
DE AMORIM MENDES, MARIZA SILVA DE
MORAES, MÁRIO CLÁUDIO SIMÕES E SÔNIA
MARIA DA COSTA BARRETO. AUSENTES, COM
JUSTIFICATIVA, OS CONSELHEIROS DIOLINA
MOURA SILVA E FERNANDO JOSÉ ARRIGONI.
AUSENTE, ROBERTO CÉSAR NASCIMENTO AVELI
PEREIRA. ESTEVE PRESENTE, AINDA, O SENHOR
PROCURADOR FEDERAL APOLINÁRIO ATAYDE
BLASCO PENA. O CONSELHO ESTÁ, NO
MOMENTO, SEM REPRESENTAÇÃO DO CORPO
DISCENTE.

Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou
aberta a Sessão. 01. APRECIAÇÃO DE ATA: Não houve. 02. COMUNICAÇÃO:
O Senhor Presidente, com a palavra, passou a palavra para o Diretor do Centro
de Ciências Agrárias (CCA), Professor Waldir Cintra de Jesus Júnior para fazer
uma breve explanação sobre o CCA. O Professor Waldir Cintra de Jesus Júnior,
com a palavra, disse que o CCA possui a seguinte estrutura: 17 (dezessete)
cursos de Graduação, 03 (três) cursos de Mestrado e 1 (um) de Doutorado; 85%
(oitenta e cinco por cento) dos professores são doutores ou estão realizando
doutorado; possui 70 (setenta) laboratórios em todas as áreas. Destacou que,
com os recursos da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), o CCA está
realizando as seguintes obras de construção civil: novo Restaurante Universitário;
Prédio da Biotecnologia; da nova Garagem; Centro de Convenções e Prédio de
Recursos Hídricos na área experimental. Informou que a Prefeitura Municipal de
Alegre doou ao CCA uma área de 55.000 M2 (cinqüenta e cinco mil metros
quadrados), localizada em Jerônimo Monteiro. Além disso, também foram doados
5.000 M2 (cinco mil metros quadrados), localizados em Alegre. Disse ainda que o
CCA possui um Projeto de Extensão “O CCA abre suas Portas”. Falou que, com o
Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI),
as metas a serem atingidas até o ano de 2012 são: 240 (duzentos e quarenta)
servidores docentes; 110 (cento e dez) servidores técnico-administrativos e 4.000
(quatro mil) alunos. Informou, também, que o Centro tem um projeto de construir
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um restaurante universitário na área experimental e a construção de uma
escadaria ligando o CCA à cidade de Alegre. Os desafios são muitos, dentre eles:
contratação de mais servidores, rede de telefonia e logística, reforma
departamental e alteração do nome do CCA. Em seguida, o Procurador Federal
Apolinário Atayde Blasco Pena solicitou a palavra para agradecer ao Professor
Waldir Cintra de Jesus Júnior pela homenagem que recebeu do CCA,
manifestando satisfação por recebê-la. Destacou que vem acompanhando o
trabalho da administração do CCA, tentando sempre ajudar da melhor forma
possível com a sua administração. O Conselheiro Eustáquio Vinícius Ribeiro de
Castro, com a palavra, parabenizou o Professor Waldir Cintra de Jesus Júnior
pela explanação e manifestou preocupação quanto a sua sustentabilidade.
Considera que esta apresentação deveria ser exposta para outros setores desta
Universidade. Fez críticas à expansão da Universidade, que tem 6 (seis) cursos
de Licenciatura em Química, considerando que outros cursos deveriam ser
criados em Vitória e não no interior. Finalizando, parabenizou mais uma vez a
administração do CCA pelo esforço que tem feito para crescer e buscar parcerias
com empresas. O Conselheiro Carlos Coutinho Batalha, com a palavra,
manifestou preocupação quanto ao aumento de alunos, considerando que a
Cidade e o CCA não comportam tal demanda. Disse que esta apresentação
deveria ser feita ao Conselho Universitário, mostrando o desenvolvimento do
Centro e os seus desafios. Após, o Senhor Presidente, com a palavra, agradeceu
ao Professor Waldir Cintra de Jesus Júnior pela explanação realizada. Em
seguida, o mencionado professor se retirou da Sessão. Não houve exclusão,
inclusão e/ou inversão de processo na pauta. 04. ORDEM DO DIA: 04.01.
PROCESSO Nº 13.163/2010-53 – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA) –
Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de Julho de
2010. O Conselheiro Carlos Coutinho Batalha, com a palavra, fez a leitura de seu
parecer favorável aos referidos balancete e quadros demonstrativos. Em
discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO
NÚMERO TRINTA E TRÊS BARRA DOIS MIL E DEZ. 04.02. PROCESSO
Nº 13.479/2010-45 – RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA
SILVA” – Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de
Julho de 2010. O Conselheiro Eustáquio Vinícius Ribeiro Castro, com a palavra,
fez a leitura de seu parecer favorável aos referidos balancete e quadros
demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada
a DECISÃO NÚMERO TRINTA E QUATRO BARRA DOIS MIL E DEZ. 04.03.
PROCESSO Nº 16.064/2010-23 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO
ANTONIO MORAES” (HUCAM) – Balancete Financeiro e Quadros
Demonstrativos referentes ao mês de Julho de 2010. A Conselheira Sônia Maria
da Costa Barreto, com a palavra, fez a leitura de seu parecer favorável aos
referidos balancete e quadros demonstrativos. Em discussão, em votação,
aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO TRINTA E CINCO
BARRA DOIS MIL E DEZ. 04.04. PROCESSO Nº 13.252/2010-02 –
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF) – Balancete
Financeiro e Quadros Demonstrativos referentes ao mês de Julho de 2010. O
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Conselheiro Mário Claúdio Simões, com a palavra, fez a leitura do parecer do
relator Conselheiro Fernando José Arrigoni, tendo em vista a sua ausência
justificada a esta sessão, favorável aos referidos balancete e quadros
demonstrativos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada
a DECISÃO NÚMERO TRINTA E SEIS BARRA DOIS MIL E DEZ. 05. PALAVRA
LIVRE: O Conselheiro Mário Cláudio Simões, com a palavra, manifestou
preocupação quanto ao funcionamento do Restaurante Central “Fenelon Barbosa
da Silva” e destacou que, com a melhoria da alimentação, o referido Restaurante
Central teve um aumento no número de usuários (professores, técnicos e alunos).
Com essa demanda, as pessoas ficam na fila até 45 (quarenta e cinco) minutos
para almoçar. Outra preocupação é com relação à acessibilidade para
cadeirantes, deficientes visuais e pessoas idosas que, por Lei, têm direito à
prioridade no acesso. Hoje há dois salões que não estão atendendo à demanda.
O Conselheiro Helder de Amorim Mendes, com a palavra, esclareceu que o
Restaurante Universitário do CCA sofre o mesmo problema. O Senhor Procurador
Federal, Apolinário Atayde Blasco Pena, com a palavra, concordou com o
Conselheiro Mário Cláudio Simões a respeito do problema da fila. Além disso,
existe o problema dos alunos furarem a fila. O Conselheiro Eustáquio Vinicius
Ribeiro de Castro, com a palavra, disse que realmente a demanda aumentou
bastante com a melhoria da alimentação e com a manutenção do preço. Devem-
se buscar soluções para melhorar o atendimento. Sugeriu que fosse expandido o
Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva”, que se aumentasse o preço da
refeição e, com os recursos arrecadados, que se construísse outro salão.
Também propôs que, com o dinheiro do Programa Nacional de Apoio ao
Estudante (PENAI), fosse construído outro Restaurante Universitário com a
mesma qualidade e com o preço de R$ 4,00 (quatro reais) por refeição. Isso
desafogaria o atual Restaurante. O Conselheiro Mário Cláudio Simões, com a
palavra, apresentou a seguinte proposta para ser encaminhada ao Magnífico
Reitor, in verbis: “Proponho que seja criada uma Comissão com fins de estudar o
funcionamento do Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” e elaborar
proposta que vise à possibilidade de redução do tempo de espera nas filas de
acesso. Vitória, 28 de setembro de 2010. Mário Cláudio Simões - Conselheiro”.
Em votação, foi aprovada, por unanimidade, a presente proposta. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão às onze
horas e cinquenta minutos. Do que era para constar, eu, Rita de Cássia Rebello
Loss, secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada,
segue devidamente assinada por mim e pelos Senhores Conselheiros presentes.


