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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO ESPÍRITO SANTO DO DIA VINTE E NOVE DE 
AGOSTO DE DOIS MIL E DEZESSEIS, 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 E DA SENHORA VICE-
REITORA, PROFESSORA ETHEL LEONOR NOIA 
MACIEL, E DOS SENHORES CONSELHEIROS: 
ALFREDO GONÇALVES CUNHA, CLÁUDIA 
MARIA MENDES GONTIJO, GLÁUCIA 
RODRIGUES DE ABREU, NEUZA MARIA 
BRUNORO COSTA, OTÁVIO GUIMARÃES 
TAVARES DA SILVA, PAULO SÉRGIO DE PAULA 
VARGAS, RENATO RODRIGUES NETO, 
ROGÉRIO NAQUES FALEIROS, ROMULO COTA, 
RONEY PIGNATON DA SILVA, ANILTON SALLES 
GARCIA, JOSIANA BINDA (REPRESENTANDO O 
PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS, 
SENHOR CLEISON FAÉ), LUDIMILA RODRIGUES 
NUNES (REPRESENTANDO O PRÓ-REITOR DE 
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E CIDADANIA, 
PROFESSOR GELSON SILVA JUNQUILHO), 
MARCELO EDUARDO VIEIRA SEGATTO, 
MAURÍCIO ABDALLA GUERRIERI, ADEMAR 
CORREIA BACELAR, FILIPE SIQUEIRA 
FERMINO, LUCIANO CALIL GUERREIRO DA 
SILVA, ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA, 
BRENO PANETTO MORAIS, GABRIEL VICTOR 
ARAUJO GOMES E RAYARA BRAMBILA COSTA. 
AUSENTES, COM JUSTIFICATIVA, O REITOR 
DO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR, 
PROFESSOR RUBENS SERGIO RASSELLI, E OS 
SENHORES CONSELHEIROS DIRCEU 
PRATISSOLI, LUIZ ALBERTO SOBRAL VIEIRA 
JUNIOR E HUDSON LUPES RIBEIRO DE SOUZA. 
ESTIVERAM PRESENTES, AINDA, SEM DIREITO 
A VOTO, OS SENHORES CONSELHEIROS 
ELAINE SILVA CHAVES, SUPLENTE DO 
CONSELHEIRO ALBERTO FREDERICO SALUME 
COSTA, ANDRÉ LUIZ NETTO CASOTTI, 
SUPLENTE DO CONSELHEIRO BRENO 
PANETTO MORAIS, E ROMUALDO DE 
ALCANTARA GERALDI, SUPLENTE DA 
CONSELHEIRA RAYARA BRAMBILA COSTA. 
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Havendo número legal, o Senhor Presidente, com a palavra, declarou aberta a 
sessão. 01. APRECIAÇÃO DE ATAS: Não houve. 02. COMUNICAÇÃO: O 
Conselheiro Anilton Salles Garcia, com a palavra, comunicou a ocorrência, na semana 
passada, de uma reunião dos Pró-Reitores de Planejamento e Administração e de 
uma videoconferência com o Técnico Fernando Bueno da SESU. A sinalização inicial 
de orçamento para 2017 recebida era extremamente preocupante, com um corte 
médio nas universidades brasileiras de 22,3%, e os reitores, por meio da ANDIFES, e 
esta, juntamente com o Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e Administração e a 
Comissão de Orçamento e Finanças, promoveu uma serie de ações e a semana 
passada foi recebida sinalização de que o corte será de 9,71%, algo a ser 
comemorado, pois ao serem preenchidos os dados orçamentários dentro do SIMEC, 
instrumento utilizado para a geração do projeto de lei orçamentária que vai ao 
Congresso Nacional a sinalização era bem mais pessimista. Assim, ao serem 
inseridos os dados no SIMEC, foi imediatamente promovida uma reunião dos pró-
reitores em Viçosa, e dessa reunião foi elaborada uma carta à ANDIFES, que a 
encaminhou ao Ministro da Educação, manifestando duramente as inquietações 
compartilhadas por todos os Pró-Reitores com relação a 2017, cujo orçamento será 
basicamente o mesmo de 2016, sem a correção do IPCA. O MEC recebeu R$ 300 
milhões adicionais para serem distribuídos entre as universidades, e os Pró-Reitores 
pretendem que esse dinheiro seja distribuído segundo a matriz ANDIFES, consolidada 
e padronizada, do contrário essa distribuição de recursos se tornará um grande 
balcão, o que constitui outra grande preocupação dos Pró-Reitores. Uma informação 
dava conta de que havia sido liberado 90% para limite de custeio e 40% para limite de 
capital, que podem chegar ambos a 65% até o fim do ano. Também foi prometida a 
liberação de R$ 50 milhões fora do orçamento para Editais específicos dos Programas 
de Extensão. Portanto, se a Universidade se organizar para captação de uma fatia 
dos R$ 300 milhões e tiver bons projetos de extensão para participar do Edital dor R$ 
50 milhões, poderá se qualificar e reduzir a lacuna de 9,71%. A Pró-Reitoria de 
Planejamento e Desenvolvimento Institucional está 24 horas por dia em contato com a 
ANDIFES e hoje uma fala do Senhor Ministro da Educação dava conta de que ainda 
se empenha para reduzir esse impacto, sendo uma defesa da Universidade que o 
sistema de instituições federais cresce, e em 2015 esse sistema cresceu 2,5%, razão 
pela qual, à falta da correção pelo IPCA, a ANDIFES pleiteia pelo menos a 
incorporação desse crescimento natural do sistema, proposta que o Senhor Ministro 
se comprometeu a analisar. Em que pese esse possível sucesso, a Universidade 
deve se preparar para um 2017 mais rigoroso do que tem sido 2016. Em 
entendimentos com a ANDIFES, esta Pró-Reitoria busca obter que os limites sejam 
totalmente respeitados, dado que até agora somente 40% do capital foi liberado, o 
que reduz em 60% os investimentos da Universidade, o que não permite o 
planejamento das atividades. O Senhor Presidente, com a palavra, confirmou que, em 
conversa por telefone com o Secretário de Educação Superior do Ministério da 
Educação, Paulo Barone, esse Ministério fará um aporte de cerca de R$ 500 milhões, 
com a divisão descrita pelo Senhor Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional Anilton Salles Garcia. Dos R$ 300 milhões de que este falou, R$ 27 
milhões seriam destinados às novas universidades situadas fora da matriz e o 
restante seria lançado na matriz, cuja utilização não estava clara quando da proposta 
orçamentária para esta Universidade, e se foi utilizada recorreu-se aos dados de 
2014. O Senhor Secretário estaria trabalhando a favor da UFES na questão dos R$ 
15,5 milhões situados fora do orçamento e aos quais a Universidade tem direito, 
havendo diferença entre o que foi enviado do MEC para o Planejamento e o que se 
remeteu deste para o Congresso Nacional, o que resultou na defasagem do valor 
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referido. Esses recursos seriam da Fonte 112, portanto sem encaminhamento no 
capital, o que implica redução drástica nos investimentos da Universidade. Para este 
ano o valor de capital deve mesmo chegar a 65% e o custeio, a 95% ou 100%. 
Resolvendo-se a questão dos R$ 15,5 milhões, chegando o custeio a 100%, e com a 
liberação dos recursos de capital, a Universidade fecha o ano, do contrário isso não 
será possível, gerando-se déficit para o ano que vem. O Senhor Presidente, ainda 
com a palavra, parabenizou a Professora Gláucia Rodrigues de Abreu pela vitória na 
eleição no Centro de Ciências da Saúde com margem significativa, o que demonstra o 
reconhecimento pelo trabalho que vem sendo feito nesse Centro, em uma disputa que 
enriquece e fortalece a Universidade, cujas representações são baseadas na 
comunidade administrada, reconhecendo como legítimos os processos que os 
Centros encaminham. A Conselheira Gláucia Rodrigues de Abreu, com a palavra, 
comentou a eleição no seu Centro, disputada por duas chapas, certame do qual a 
Chapa 1 saiu vencedora e representará o Centro nos próximos quatro anos. A 
Conselheira, ainda com a palavra, comunicou que espera que a eleição para a 
Superintendência do HUCAM seja avaliada por este Conselho, assim que possível, 
para que o processo democrático também permeie o Hospital Universitário. O Senhor 
Presidente, com a palavra, respondeu que tal processo será posto em pauta tão logo 
as Comissões o encaminhem. O Conselheiro Filipe Siqueira Fermino, com a palavra, 
informou que dos dias 12 a 14 de setembro próximo está marcada uma caravana dos 
servidores públicos federais a Brasília dentro do processo de enfrentamento ao PL-
257, à PEC-241, à reforma da previdência e a todo o pacote de medidas econômicas 
de ajuste fiscal anunciado pelo novo governo. Outros segmentos em campanha 
salarial, como petroleiros, bancários, funcionários dos Correios também estão 
aderindo e as centrais sindicais estão convocadas a participar no sentido de acumular 
forças para a construção de uma greve geral para fazer frente a esse ajuste fiscal. No 
dia 14, em Brasília, esses setores, então em marcha, farão uma plenária dos 
servidores públicos federais no sentido de apontar um indicativo de greve unificada 
desse segmento. O Conselheiro, ainda com a palavra, indagou do Senhor Pró-Reitor 
de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Conselheiro Anilton Salles Garcia, 
quanto o percentual de 9,71% referente ao corte por ele anunciado significa em 
valores absolutos e se se referia ao custeio da UFES, recebendo do Senhor Pró-
Reitor a resposta que tal porcentagem representa R$ 7 milhões e se refere ao custeio. 
O Conselheiro também esclareceu que no dia 12 o MEC deverá enviar a matriz 
orçamentária com os dados mencionados e se comprometeu a enviar essa matriz ao 
Sindicato. O Conselheiro Filipe Siqueira Fermino, com a palavra, sugeriu que tal 
matriz fosse enviada a todos os Conselheiros, proposta aceita pelo Senhor Pró-Reitor. 
O Conselheiro Roney Pignaton da Silva, com a palavra, comunicou que no dia 12 de 
agosto passado foram comemorados os dez anos do Centro Universitário Norte do 
Espírito Santo (CEUNES) e os 26 anos de interiorização da UFES. A comemoração 
contou com a participação de vários colegas, de vários representantes da sociedade e 
das entidades da região norte do estado, do Magnífico Reitor Professor Reinaldo 
Centoducatte e da Senhora Vice-Reitora Professora Ethel Leonor Maciel Noia, aos 
quais o Conselheiro agradeceu a presença. Nesse evento foram mostrados dados do 
impacto que o ensino superior causou no norte do Espírito Santo e reconhecido o 
empenho dos antigos gestores do Centro, do Polo e da Coordenação lá instalada 
anos atrás. O Senhor Presidente, com a palavra, anunciou a nomeação da Senhora 
Pró-Reitora de Administração Tereza Janes Carneiro. 03. EXPEDIENTE: A 
Conselheira Gláucia Rodrigues de Abreu, em nome da Comissão de Assuntos 
Didáticos, Científicos e Culturais, solicitou a inclusão do seguinte processo 01. 
PROCESSO Nº 21.709/2015-54 – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 
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MECÂNICA/CT. – Projeto de Criação do Curso de Especialização em Engenharia de 
Segurança de Processo. Os Conselheiros Paulo Sérgio de Paula Vargas, Rogério 
Naques Faleiros, Otávio Guimarães Tavares da Silva,  Neuza Maria Brunoro Costa e 
Roney Pignaton da Silva solicitaram análise em  regime de urgência do item 03.02 da 
pauta - PROCESSO Nº 11.083/2012-25 – GABINETE DO REITOR – Projeto de 
Resolução que visa regulamentar a promoção de eventos nos campi desta 
Universidade . Em votação, aprovado por unanimidade, as inclusões e o regime de 
urgência. Não houve exclusão e/ou inversão de pauta. 04. ORDEM DO DIA: 04.01. 
PROCESSO Nº 1.443/2016-12 – CONSELHO UNIVERSITÁRIO – Recurso/Eleição 
para escolha dos novos representantes do corpo docente para este Conselho. O 
Relator, Conselheiro Paulo Sérgio de Paula Vargas, com a palavra, fez a leitura do 
seu parecer e do parecer da Comissão de Legislação e Normas, contrários à 
aprovação do referido recurso interposto pela Chapa 1, no que se refere à 
impugnação da urna do Centro de Ciências da Saúde e favoráveis à aprovação da 
retirada dos dados pessoais das candidatas da referida Chapa do site do DAOCS. Em 
discussão, em votação, aprovado por unanimidade, a retirada dos referidos dados e 
aprovado por maioria a anulação da supracitada urna. Baixada a DECISÃO NÚMERO 
QUARENTA E QUATRO BARRA DOIS MIL E DEZESSEIS. 04.02. PROCESSO Nº 
1.443/2016-12 – CONSELHO UNIVERSITÁRIO – Homologação do resultado final do 
processo eleitoral para escolha dos novos representantes do corpo docente. O 
Senhor Presidente, com a palavra, fez a leitura do Memorando nº 24/2016 da 
Comissão Eleitoral designada por meio da Portaria nº 425/2016 – R encaminhando o 
final resultado referido Processo Eleitoral, a saber: Armando Biondo Filho, Maurício 
Adballa Guerrieri e Josevane Carvalho Castro – titulares e, respectivamente, Marcelo 
Eduardo Vieira Segatto, Alexandre dos Santos Anastácio e Breno Valentim Nogueira 
– suplentes. Em votação, os novos membros dos corpo docente foram homologados 
por unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO QUARENTA E QUATRO 
BARRA DOIS MIL E DEZESSEIS. Neste momento, adentrou a Sala das Sessões o 
Conselheiro Armando Biondo Filho, recebendo as boas-vindas da Presidência deste 
Conselho. Nesse instante o Senhor Presidente propôs a prorrogação da sessão. Em 
discussão, em votação, aprovado por maioria, com um voto contrário. 04.03. 
PROCESSO Nº 11.083/2012-25 – GABINETE DO REITOR (GR) – Projeto de 
Resolução que visa regulamentar a promoção de eventos nos campi desta 
Universidade. O Conselheiro Paulo Sérgio de Paula Vargas, com a palavra, fez a 
leitura do seu parecer e do parecer conjunto da Comissão de Assuntos Didáticos, 
Científicos e Culturais, da Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão de 
Legislação e Normas, favoráveis à aprovação do referido projeto de Resolução. Em 
discussão, em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade, com os destaques 
propostos. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO QUARENTA E CINCO BARRA DOIS 
MIL E DEZESSEIS. 04.04. PROCESSO Nº 21.709/2015-54 – DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA MECÂNICA/CT. – Projeto de Criação do Curso de Pós-Graduação 
lato sensu Especialização em Engenharia de Segurança de Processo. O Conselheiro 
Rogério Naques Faleiros, com a palavra, fez a leitura do seu parecer e do parecer da 
Comissão de Assuntos Didáticos, Científicos e Culturais, favoráveis à aprovação do 
referido projeto. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a 
DECISÃO NÚMERO QUARENTA E CINCO BARRA DOIS MIL E DEZESSEIS. 
04.05. PROCESSO Nº 11.729/2015-17 – DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS E 
LETRAS/CCHN – Projeto de redepartamentalização do Departamento de Línguas e 
Letras – DLL. O Conselheiro Paulo Sérgio de Paula Vargas , com a palavra, fez a 
leitura do parecer da Relatora, Conselheira Claudia Maria Mendes Gontijo, e do 
parecer da Comissão de Legislação e Normas, contrários à aprovação do referido 
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projeto. O Conselheiro Renato Rodrigues Neto, com a palavra, propôs que fosse 
aprovada a redepartamentalização do DLL condicionada a disponibilização das 
funções gratificadas correspondentes conforme este Conselho já estava aprovando 
para outros Departamentos. Em discussão, em votação, a proposta do Conselheiro 
Renato Rodrigues Neto foi aprovado por maioria. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO 
QUARENTA E SEIS BARRA DOIS MIL E DEZESSEIS. 05. PALAVRA LIVRE: Não 
houve. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a 
Sessão às 18 horas e 35 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.  
 
 
 

 

 


