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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 
SANTO DO DIA SEIS DE AGOSTO DE DOIS MIL 
E VINTE E UM, ÀS NOVE HORAS E VINTE E 
DOIS MINUTOS, POR MEIO VIRTUAL, 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 PAULO SÉRGIO DE PAULA 
VARGAS, COM A PRESENÇA DO SENHOR 
VICE-REITOR, PROFESSOR RONEY PIGNATON 
DA SILVA, E DOS CONSELHEIROS ALEXANDRE 
CURTISS DE ALVARENGA, ANA CLAUDIA 
HEBLING MEIRA, ANTÔNIO LUIZ ROSA, 
CARLOS MINORU NASCIMENTO YOSHIOKA, 
FERNANDA MOURA VARGAS DIAS, ITAMAR 
MENDES DA SILVA, JACYARA SILVA DE PAIVA, 
JOSÉ LUIZ DOS ANJOS, LILIANA APARECIDA 
PIMENTA DE BARROS, JULIANA SABINO 
SIMONATO, MARIA APARECIDA DE 
CARVALHO, PATRICK MARQUES CIARELLI, 
RAFAEL DA SILVEIRA GOMES, ROBSON 
COSTA DE SOUSA, ROBSON ZUCCOLOTTO, 
VALÉRIA FAGUNDES, VINICIUS CÂNDIDO 
MOTA, UEBERSON RIBEIRO ALMEIDA, WILSON 
DENADAI, CLÁUDIA MARIA MENDES GONTIJO, 
RENATO RODRIGUES NETO, VALDEMAR 
LACERDA JUNIOR, GUSTAVO TEIXEIRA 
CARDOSO, FILIPE SIQUEIRA FERMINO, IAN 
GUIMARÃES DE ARAÚJO E MARCOS BATISTA 
ARAUJO HERKENHOFF. AUSENTES OS 
CONSELHEIROS JORGE LUIZ DOS SANTOS 
JUNIOR, VALÉRIA ALVES DA SILVA, DANIEL 
BARROS BERMUDES, DIEGO ALVES 
SEPULCHRO, FABIANO DUARTE VALENTE, 
HUGO AUGUSTO PINTO,  

 
Havendo número legal, o Senhor Presidente, com a palavra, declarou aberta a 
sessão. 01. APRECIAÇÃO DE ATAS: não houve. 02. COMUNICAÇÕES: O 
Senhor Presidente, com a palavra, fez a leitura da seguinte mensagem 
encaminhada aos servidores da Universidade, in verbis: “A Ouvidoria da Ufes 
convida os usuários dos serviços prestados pela Universidade a se 
voluntariarem para compor o Conselho de Usuários de Serviços Públicos da 
Ufes. Os membros do Conselho poderão responder a consultas sobre os 
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serviços prestados pela instituição e apresentar propostas de melhorias desses 
serviços. A constituição e o funcionamento do Conselho é uma orientação da 
Controladoria-Geral da União (CGU) e se dá de forma totalmente virtual, por 
meio da Plataforma Virtual dos Conselhos de Usuários de Serviços Públicos, 
como forma de possibilitar a participação direta da sociedade na avaliação e 
melhoria dos serviços públicos, conectando os usuários aos gestores 
responsáveis pelo serviço. Qualquer pessoa física pode ser um conselheiro 
voluntário. Para isso, o interessado deve acessar a Plataforma Virtual, onde 
realizará seu cadastro como conselheiro. A avaliação dos serviços prestados 
pela Ufes está organizada conforme os eixos do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) para o decênio 2021-2030. Portanto, serão instituídos cinco 
conselhos de avaliação nas áreas de Ensino, Pesquisa, Extensão, Assistência 
e Gestão. A participação de cada membro do Conselho contribuirá na orientação 
dos gestores da Ufes acerca da percepção do usuário no momento da utilização 
do serviço, proporcionando possíveis soluções para um melhor atendimento, 
além de gerar informação institucional vinculada a cada eixo do PDI. Para 
orientar os usuários interessados em se cadastrarem como conselheiro 
voluntário, a Ouvidoria preparou um guia. Clique em 
https://ouvidoria.ufes.br/conteudo/guia-tornando-se-conselheiro-de-
servicosprestados-pela-ufes veja o passo a passo. Mais informações também 
estão disponíveis na página do Conselho de Usuários dos Serviços Públicos na 
Ufes: https://ouvidoria.ufes.br/conselho-de-usuarios.” O Conselheiro Filipe 
Siqueira Fermino, com a palavra, informou que a comissão encarregada da 
análise e viabilização da transmissão das sessões dos Conselhos Superiores 
tem se reunido semanalmente, com reuniões nos dias 13 e 20 de julho, bem 
como no dia 5 de agosto. O Conselheiro apresentou os membros da comissão, 
tendo o Conselheiro Hilquias Moura Crispim se desligado, o que define a 
necessidade de outro representante do CUn. A comissão iniciou um trabalho de 
verificação das resoluções de 2016 que regulam o assunto e determinam as 
transmissões e sua viabilização pela Supec. As discussões abrangem o direito 
de imagem envolvendo membros da comunidade que não são servidores 
públicos, o que implica a assinatura de um termo de ciência, devendo ser 
apresentada uma instrução normativa que determine que informações pessoais 
não sejam completamente transmitidas. A comissão também examina 
resoluções de outras instituições no tocante ao assunto, com a preparação, a 
partir desses documentos, de uma proposta de instrução normativa. Deverá ser 
encaminhada ao Gabinete da Reitoria uma solicitação no sentido de que um 
membro da Supec esteja presente na comissão. O Senhor Presidente, com a 
palavra, informou que a Comissão de Legislação e Normas deverá designar 
outro representante do Conselho Universitário na referida comissão e 
esclareceu aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados, em aplicação na 
Universidade, com constituição de comitês operadores, em paralelo com a 
garantia de transparência. O trabalho da comissão virá aos Conselhos 
Superiores para debate e votação, ocasião em que serão providenciados os 
equipamentos necessários e a participação da Supec. O Conselheiro Filipe 
Siqueira Fermino, com a palavra, informou o encerramento, no dia 5 de agosto, 
de um levantamento do DDP para o Programa de Desenvolvimento de Pessoas 
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da Universidade para 2022, manifestando seu incômodo com a maneira como 
foi feito esse levantamento, anteriormente efetuado juntamente com a avaliação 
anual, dado o formato das questões, e que hoje parte do pressuposto de que só 
se deve fazer capacitação quando se é incapaz de executar determinada tarefa, 
o que levou muitos trabalhadores a se recusarem a preencher o formulário de 
tal levantamento, posicionamento reforçado pelo Conselheiro Rafael da Silveira 
Gomes, que considerou o formulário desrespeitoso e destacou o interesse de 
aprimoramento do servidor, com toda a sua competência. O Senhor Presidente, 
com a palavra, declarou que a intenção é que os servidores se capacitem, num 
processo contínuo, e o problema será verificado. O Conselheiro Itamar Mendes 
da Silva, com a palavra, destacou a dificuldade de acesso ao referido formulário 
e o caráter equivocado do trato da capacitação, que não é meramente individual 
e não se resume a um serviço estrito. O Conselheiro Valdemar Lacerda Junior, 
com a palavra, anunciou a assinatura, por meio da PRPPG, de um contrato com 
a Plataforma Financiar, que reúne todas as possibilidades de financiamento em 
nível nacional e internacional para pesquisa, extensão, tecnologia e inovação, e 
solicitou que os programas de pós-graduação retransmitam as informações 
semanalmente aos professores. 03. EXPEDIENTE:  INCLUSÃO: não houve. 
EXCLUSÃO: não houve. INVERSÃO DE PAUTA: não houve. 04. ORDEM DO 
DIA: 04.01.  DOC. AVULSO Nº  043912/2021-20 – CONSELHO DE 
CURADORES – CCUR – Indicação de representantes do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão para o Conselho de Curadores. O Senhor Presidente, com 
a palavra, informou a necessidade de indicação de dois novos representantes 
titular e suplente, propondo a indicação dos nomes dos Conselheiros Herbert 
Barbosa Carneiro e Maria de Fátima Fontes Lelis, como titulares, e Diolina 
Moura Silva, suplente, ficando a segunda suplência temporariamente em aberto. 
Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a 
RESOLUÇÃO NÚMERO VINTE E NOVE BARRA DOIS MIL E VINTE E UM. 
04.02. PROCESSO DIGITAL Nº 038707/2021-42 – DEPARTAMENTO DE 
CLÍNICA MÉDICA – DCM/CCS – Excepcionalidade para abertura de concurso 
público – Medicina/Pneumologia em regime de 40 (quarenta) horas sem 
dedicação exclusiva e autorização para inscrição tendo como pré-requisito de 
ingresso o título de mestre. A relatora, Conselheira Juliana Sabino Simonato, 
com a palavra, fez leitura do seu parecer e do parecer da Comissão de Política 
Docente, favoráveis à aprovação da referida excepcionalidade. Em discussão, 
em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO  VINTE 
E CINCO BARRA DOIS MIL E VINTE E UM. 04.03. PROCESSO DIGITAL 
Nº 013829/2021-26 – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ASTROFÍSICA, COSMOLOGIA E GRAVITAÇÃO – PPGACG/CCE – Alteração 
do anexo da Resolução nº 70/2017-Cepe, que trata do Regimento Interno do 
Núcleo de Astrofísica e Cosmologia. O relator, Conselheiro Robson Zuccolotto, 
com a palavra, fez a leitura do seu parecer e do parecer da Comissão de 
Pesquisa e Pós-Graduação, favoráveis à aprovação da referida alteração. Em 
discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO 
NÚMERO TRINTA BARRA DOIS MIL E VINTE E UM. 04.04. PROCESSO 
DIGITAL Nº 073052/2019-34 – DEPARTAMENTO DE 
COMUNICAÇÃO/CAR – Pedido de reconsideração da Decisão nº 61/2020 – 
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Cepe. A relatora, Conselheira Liliana Aparecida Pimenta de Barros, com a 
palavra, fez a leitura do seu parecer e do parecer da Comissão de Política 
Docente, contrários à aprovação do referido recurso, no sentido de manter na 
íntegra a Decisão nº 61/2020. O Conselheiro Filipe Siqueira Fermino, com a 
palavra, propôs o envio da lista dos professores próximos da aposentadoria à 
Progep. A Conselheira Valéria Fagundes, com a palavra, propôs a alteração do 
item 1, desautorizando a remoção definitiva e mantendo o processo de remoção 
temporária, e a exclusão do item 3. Em discussão, os Conselheiros Alexandre 
Curtiss de Alvarenga e Filipe Siqueira Fermino pediram vista do processo. 05. 
PALAVRA LIVRE: não houve. Sem mais a tratar, o Senhor Presidente encerrou 
a sessão às 11 horas e 50 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. 


