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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 
SANTO DO DIA SETE DE NOVEMBRO 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 DA SENHORA VICE-REITORA, 
PROFESSORA ETHEL LEONOR NOIA MACIEL, 
E COM A PRESENÇA DOS SENHORES 
CONSELHEIROS: ALEXANDRE CARDOSO DA 
CUNHA, ANTÔNIO MANOEL FERREIRA 
FRASSON, CARLOS MINORU NASCIMENTO 
YOSHIOKA, CÉSAR CONTE GUIMARÃES 
FILHO, CLOVIS EDUARDO NUNES HEGEDUS, 
DONATO OLIVEIRA, GRACE KELLY 
FILGUEIRAS FREITAS, LUIZ ANTONIO SAADE, 
RAFAEL DA SILVEIRA GOMES, NEIDE CÉSAR 
VARGAS, SAULO ALMEIDA MORELATTO, 
VIVIANA MÔNICA VERMES, ANGÉLICA 
ESPINOSA BARBOSA MIRANDA, NEYVAL 
COSTA REIS JUNIOR , ZENÓLIA CHRISTINA 
CAMPOS FIGUEIREDO, JOANICY LEANDRA 
PEREIRA, RITA DE CÁSSIA REBELLO LOSS, 
MARCUS RAPHAEL RONCONI LOSS, ESTHER 
TAVARES DE ALBUQUERQUE E GABRIELA 
BONELLI DO VALLE.  AUSENTES, COM 
JUSTIFICATIVA, O MAGNÍFICO REITOR, 
PROFESSOR REINALDO CENTODUCATTE, E 
OS SENHORES CONSELHEIROS ANDREAS 
NASCIMENTO, ANTONIO CARLOS MORAES, 
CELSO ALBERTO SAIBEL SANTOS, JACYARA 
SILVA DE PAIVA, MARCELO OTONE AGUIAR, 
MARIA AMÉLIA DALVI SALGUEIRO, MYRIAM 
SALOMÃO, RODRIGO LUIZ VANCINI E 
WARLEY DE SOUZA BORGES. AUSENTES OS 
SENHORES CONSELHEIROS PEDRO ALVES 
BEZERRA MORAIS, CECILIA RIBEIRO 
MILIORELLI, MAYCON DE SOUZA BERNARDO 
E PEDRO OTAVIO MENEGUCCI DA VITÓRIA. 

 
Havendo número legal, o Senhor Presidente, com a palavra, declarou aberta 

a sessão. 01. APRECIAÇÃO DE ATAS: foi apreciada e aprovada por unanimidade 
a ata da sessão ordinária do dia 3 de outubro de 2018. 02. COMUNICAÇÃO: A 
Conselheira Grace Kelly Filgueiras Freitas, com a palavra, informou que o Curso 
de Fisioterapia da Universidade recebeu uma menção honrosa das Câmaras de 
Vereadores e de Deputados de Vitória por se encontrar entre os 20 (vinte) 
melhores cursos do país na última avaliação, pelo que foi parabenizada pela 
Senhora Presidente. O Conselheiro Antônio Manoel Ferreira Frasson, com a 
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palavra, comunicou que o Curso de Engenharia Elétrica da UFES ficou em quarto 
lugar no ENADE, sendo parabenizado pela Senhora Presidente. Esta, por sua vez, 
com a palavra, comunicou que o Magnífico Reitor se encontra em Brasília 
presidindo a reunião da ANDIFES na qual está sendo discutida a mudança nas 
universidades, com a sua transferência do Ministério da Educação para o 
Ministério da Tecnologia. A ANDIFES posiciona-se contrariamente a essa 
mudança, destacando-se como ponto central o enfraquecimento do sistema, dado 
que as universidades federais passariam por tal transferência enquanto os IFES 
continuariam vinculados ao Ministério da Educação. A reunião se estenderá até a 
próxima quinta-feira, e haverá outras, com o fito de esclarecer o motivo da opção 
pela permanência da vinculação das universidades no Ministério da Educação. Tal 
questão não surgiu com o atual governo, remontando a proposição ao primeiro 
governo do Ex-Presidente Lula, quando o Ministro da Educação era o Senhor 
Cristovam Buarque, e já naquele momento a ANDIFES posicionou-se 
contrariamente. O novo governo afirma que a mudança significaria um incremento 
da pesquisa e da inovação, quando bastaria, para que tal meta fosse alcançada, 
maior financiamento para essas áreas, que sofreram graves cortes, principalmente 
nos últimos três anos, descumprindo num crescendo a lei que determina que 1% 
do orçamento seja investido no Fundo. Outra pauta da ANDIFES é a garantia de 
nomeação dos novos Reitores eleitos no fim de ano, a respeito dos quais há certa 
preocupação, conforme indicam as notícias de indicação de um nome para a 
Reitoria da UFRJ, no início de janeiro, o que gerou um mal-estar muito grande. A 
propósito, a pessoa indicada faleceu enquanto esperava o voo para Brasília, vítima 
de um infarto fulminante, mas a notícia surpreendeu a todos, dado que estão 
previstas eleições para reitor daquela universidade em 2019, assumindo o reitor 
eleito em 2020, o que não justifica a indicação de um ocupante desse cargo. Há, 
portanto, mais incertezas do que certezas. Na área da saúde, há um acordo entre 
o governo atual e o próximo no sentido de manter nos respectivos cargos várias 
pessoas, o que tem merecido a vigilância da ANDIFES, no âmbito da qual também 
está sendo discutida uma estratégia de comunicação, tendo em vista campanhas 
difamatórias das universidades públicas, em que exemplos pontuais, 
principalmente referentes às ocupações de 2016, são apresentados como se 
fossem regra. Tais campanhas infelizmente viralizam, numa tentativa de 
desmoralizar as universidades públicas. A Administração Central da nossa 
Universidade reuniu-se com a Secretaria de Comunicação da Instituição com 
vistas à elaboração de uma campanha de valorização da universidade, com 
pequenos vídeos, que a exemplo dos vídeos com objetivos difamatórios, circularão 
pelo WhatsApp, mostrando a realidade do nosso dia a dia. Ainda com a palavra, a 
Senhora Presidente informou a divulgação de uma nota de orientações específicas 
à Instituição, tendo em vista a decisão do Supremo Tribunal Federal, que trata da 
liberdade de cátedra e reafirma todos os valores da universidade. O Conselheiro 
Clovis Eduardo Nunes Hegedus, com a palavra, comunicaou que esteve em 
Roraima, na divisa com a Venezuela, e entrou em contato com o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que revelou que têm 
ingressado no Brasil cerca de 1200 venezuelanos por dia, e quem está lhes dando 
toda a estrutura são as Forças Armadas. A interiorização praticada não é tão 
impactante para o Brasil, e tem acontecido em São Paulo, na Bahia e em outros 
estados brasileiros. Há juízes federais, engenheiros, médicos, estudantes, 
pedreiros, marceneiros, agricultores, verificando-se a necessidade de definição 
dos perfis dessas pessoas, pelo que o Conselheiro apela a quem puder fazer 
contato, como já está sendo feito em Linhares, com palestras, na tentativa de 
conseguir a recolocação de todo esse pessoal. Algumas pessoas têm relatado que 
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se alimentam apenas uma vez por dia, e o Conselheiro crê que as universidades 
como um todo podem apoiá-las por meio da cátedra Sergio Vieira de Mello, que 
também faz parte da universidade. Tais pessoas, defende o Conselheiro, são 
nossos irmãos latino-americanos e merecem nosso apoio. 03. EXPEDIENTE: O 
Conselheiro Antônio Manoel Ferreira Frasson, com a palavra, solicitou que o ponto 
04.06 da pauta passasse a ser o ponto 04.01, o que foi aprovado por unanimidade. 
Não houve inclusão e/ou exclusão de pauta. 04. ORDEM DO DIA: 04.01. 
PROCESSO Nº 005128/2018-69 – MARIANA SAMPAIO – Revalidação de 
diploma. O Relator, Conselheiro Antônio Ferreira Frasson, com a palavra, fez a 
leitura do seu parecer e do parecer da Comissão de Ensino de Graduação e 
Extensão, contrários à alteração do Art. 16 da Resolução nº 29/2017 deste 
Conselho, necessária para a aprovação da referida revalidação, mantendo-se a 
utilização do REVALIDA. A Senhora Presidente, com a palavra, explicou que o 
próprio Conselho Regional de Medicina é contrário ao procedimento pleiteado. Em 
discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Em discussão, em votação, 
aprovado por unanimidade, com a decisão de que se continue utilizando o 
REVALIDA. Baixada a DECISÃO NÚMERO CENTO E ONZE BARRA DOIS MIL E 
DEZOITO. 04.02. PROCESSO Nº 060850/2018-15 – PRÓ-REITORIA DE 
GESTÃO DE PESSOAS (PROGEP) – Proposta de alteração da Resolução nº 
52/2017 – CEPE, que estabelece critérios de avaliação de desempenho para fins 
de progressão, promoção e aceleração da promoção na carreira do Magistério 
Superior. O Relator, Conselheiro Donato Oliveira, com a palavra, fez a leitura da 
proposta de alteração da Resolução elaborada pela Comissão de Política Docente, 
destacando o ponto em que é favorável a que a Comissão Examinadora seja 
departamental, tanto no que diz respeito à progressão quanto à promoção, e 
obedecendo ao Ministério do Planejamento no que tange ao impacto financeiro, 
concretizado a partir do edital. Assim, o prazo de instauração da referida Comissão 
passa de 60 para 90 dias de antecedência, com o fito de adiantar o processo. A 
Conselheira Neide César Vargas, com a palavra, sugeriu uma discussão mais 
geral, e caso necessário, a abertura para a discussão ponto a ponto, manifestando 
opinião contrária à alteração da atual estrutura, que no momento é funcional, 
opinião essa compartilhada pelos Conselheiros Grace Kelly Filgueiras Freitas e 
Antônio Manoel Ferreira Frasson, e da qual discordou o Conselheiro Clovis 
Eduardo Nunes Hegedus. O Conselheiro Rafael da Silveira Gomes propôs a 
votação ponto a ponto. O Conselheiro Donato Oliveira, com a palavra, frisou que o 
problema financeiro já está resolvido, e que a Portaria será publicada no mês 
seguinte à avaliação. O Conselheiro concordou com as supressões propostas, e 
aceitou discutir a proposta da PROGEP. Durante a discussão desse processo, a 
Senhora Presidente ausentou-se da sessão, às 11 horas e 42 minutos, assumindo 
a Presidência o Decano Luiz Antonio Saade. A Senhora Presidente retornou 7 
(sete) minutos depois. Por sugestão da Conselheira Zenólia Christina Campos 
Figueiredo, acatada pela Senhora Presidente, votou-se primeiramente a 
manutenção da Resolução atual contra as mudanças desejadas, saindo 
vencedora, com 13 (treze) votos a favor, a posição favorável às mudanças. Em 
seguida foi discutido o Artigo 14, a fim de decidir se a avaliação ficará ao nível dos 
Centros, conforme proposto pela PROGEP, ou ao nível dos Departamentos, como 
proposto pela Comissão. Nesse momento a Senhora Vice-Reitora ausentou-se da 
sessão, assumindo a Presidência o Conselheiro Luiz Antonio Saade, decano deste 
Conselho. A Senhora Vice-Reitora retornou sete minutos depois. O Conselheiro 
Rafael da Silveira Gomes e a Conselheira Grace Kelly Filgueiras Freitas 
propuseram que a avaliação fique a cargo da CPPD, com a simplificação da 
Resolução, o que se sobreporia à discussão acima referida. Após mais algumas 
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discussões entre os Conselheiros presentes, a Senhora Presidente propôs que a 
Comissão de Política Docente reavaliasse as propostas, simplificasse a Resolução 
e encaminha-se a este Conselho até o março de 2019, colocando em votação, os 
artigos que citam a vigência e os efeitos financeiros da Resolução, que deverão se 
dar a partir da data de publicação da portaria, o que foi aprovado por unanimidade. 
Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO QUARENTA E UM BARRA DOIS MIL E 
DEZOITO. 04.03. PROCESSO Nº 075499/2018-67 – PRÓ-REITORIA DE 
GRADUAÇÃO (PROGRAD) – Proposta do calendário acadêmico desta 
Universidade para o ano letivo de 2019. A Relatora, Conselheira Viviana Mônica 
Vermes, com a palavra, fez a leitura do seu parecer e do parecer da Comissão de 
Ensino de Graduação e Extensão, favoráveis à aprovação da referida proposta. 
Em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO 
QUARENTA E DOIS BARRA DOIS MIL E DEZOITO. 05. PALAVRA LIVRE: não 
houve. Sem mais a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão às 12 horas e 
15 minutos. 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.  


