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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 
SANTO DO DIA SEIS DE OUTUBRO 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 DA 
SENHORA VICE-REITORA, PROFESSORA 
ETHEL LEONOR NOIA MACIEL, E COM A 
PRESENÇA DOS SENHORES  
CONSELHEIROS: EUSTÁQUIO VINICIUS 
RIBEIRO DE CASTRO, CLÁUDIA MARIA 
MENDES GONTIJO  , DIRCEU PRATISSOLI, 
NEUZA MARIA BRUNORO COSTA, OTÁVIO 
GUIMARÃES TAVARES DA SILVA, PAULO 
SÉRGIO DE PAULA VARGAS, RENATO 
RODRIGUES NETO, ROGÉRIO NAQUES 
FALEIROS, RÔMULO ALMEIDA COTTA, 
REPRESENTANDO O CONSELHEIRO 
GERALDO ROSSONI SISQUINI, RONEY 
PIGNATON DA SILVA, ANILTON SALLES 
GARCIA, TERESA CRISTINA JANES 
CARNEIRO, JOSIANA BINDA, 
REPRESENTANDO O PRÓ-REITOR DE 
GESTÃO DE PESSOAS, CLEISON FAÉ, 
GELSON SILVA JUNQUILHO, ARMANDO 
BIONDO FILHO, MAURÍCIO ABDALLA 
GUERRIERI, JOSEVANE CARVALHO 
CASTRO, FILIPE SIQUEIRA FERMINO, 
ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA, 
ANDRÉ LUIZ NETTO CASOTTI, HUDSON 
LUPES RIBEIRO DE SOUZA E ROMUALDO 
DE ALCANTARA GERALDI. AUSENTES, COM 
JUSTIFICATIVA, O MAGNÍFICO REITOR, 
PROFESSOR REINALDO CENTODUCATTE, 
O REITOR DO PERÍODO IMEDIATAMENTE 
ANTERIOR, PROFESSOR RUBENS SERGIO 
RASSELLI, E OS SENHORES 
CONSELHEIROS GLÁUCIA RODRIGUES DE 
ABREU, LUIZ ALBERTO SOBRAL VIEIRA 
JUNIOR, LUCIANO CALIL GUERREIRO DA 
SILVA E WELLINGTON PEREIRA. AUSENTE 
O SENHOR CONSELHEIRO GABRIEL 
VICTOR ARAUJO GOMES. ESTEVE 
PRESENTE AINDA, SEM DIREITO A VOTO, O 
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SENHOR CONSELHEIRO BRENO VALENTIM 
NOGUEIRA, SUPLENTE DO CONSELHEIRO 
JOSEVANE CARVALHO CASTRO. 

 
Havendo número legal, A Senhora Presidente, com a palavra, declarou 
aberta a sessão. 01. APRECIAÇÃO DE ATAS: Foram apreciadas e 
aprovadas por unanimidade as atas da sessão ordinária do dia 14 de agosto 
de 2016; da sessão extraordinária do dia 18 de agosto de 2016; da sessão 
extraordinária do dia 18 de agosto de 2016; e da sessão ordinária do dia 29 
de agosto de 2016. 02. COMUNICAÇÃO: O Conselheiro Alberto Frederico 
Salume Costa, com a palavra, manifestou surpresa com a divulgação do 
resultado do Edital da Assistência, segundo o qual o pedido de cerca de 1500 
estudantes foi indeferido, dentre os quais 300 sob uma alegação genérica de 
não atender à convocação da equipe. O Diretório Central dos Estudantes tem 
orientado os estudantes a procurar a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil e 
Cidadania para maiores esclarecimentos, havendo informações sobre 
estudantes que não conseguiram ingressar com recurso e que, tendo 
ingressado com recurso, seus nomes não aparecerem nem na categoria dos 
deferidos, nem dos indeferidos. Outros estudantes, mesmo tendo atendido 
aos requisitos tiveram seus recursos indeferidos. O DCE entrará com recurso 
coletivo neste Conselho e, em última instância, recorrerá ao Ministério 
Público Federal, dada a existência de casos duvidosos em que a 
Universidade garantiu a assistência de até 5 mil estudantes até dezembro, 
tendo sido deferidos muito menos de 5 mil pedidos. Alguns atendentes 
negam acesso aos estudantes, não sendo demais lembrar que a Lei da 
Transparência assegura o acesso aos documentos públicos, razão pela qual 
o Conselheiro solicitou que todos aqueles que estejam impedindo o acesso 
aos processos deixem de fazê-lo. Alguns estudantes já ingressaram com 
processos na Defensoria Pública Federal e alguns deles têm saído da 
PROAECI aos prantos por causa dessa situação, pois além de não 
receberam respostas estão sendo muito maltratados. O Conselheiro Gelson 
Silva Junquilho, com a palavra, respondendo à exposição do Conselheiro 
Alberto Frederico Salume Costa , afirmou que todo estudante que busca 
atendimento na PROAECI está sendo atendido individualmente, e considerou 
que todos os estudantes foram chamados a discutir o Edital, que foi aprovado 
com registro em atas. Portanto os estudantes cujos pedidos foram indeferidos 
não conseguiram apresentar a documentação necessária, sendo inadmissível 
a concessão de auxílios oriundos de recursos públicos a quem não comprova 
a situação inerente ao auxílio. O direito de recurso é assegurado, como em 
toda sociedade democrática, e o prazo para recurso foi ultrapassado a fim de 
que fosse atendido o maior número possível de estudantes recorrentes, dado 
que, seguido o prazo regulamentar, apenas 3 mil estudantes teriam sido 
beneficiados. Em que pese a disponibilidade para atendimento a 5200 
estudantes, fato é que depois do recadastramento cerca de mil não se 
enquadraram na situação de receber o auxílio, razão pela seus pedidos não 
foram deferidos. O Conselheiro Otávio Guimarães Tavares da Silva, com a 
palavra, comunicou que o Curso de Bacharelado em Educação Física 
recebeu nota 4 na última avaliação do INEP, avaliação essa muito 
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promissora. O Conselheiro também comunicou que o Curso de Educação 
Física desta Universidade passou da 65ª para a 17ª posição, estabelecendo-
se como o curso mais bem avaliado da UFES nesse ranking. Ainda com a 
palavra, o Conselheiro expressou preocupação por parte da Direção do 
Centro de Educação Física com a utilização dos espaços para competições 
estudantis nos finais de semana, apesar de explicitamente proibido por 
Resolução deste Conselho, que veda o consumo de bebidas alcoólicas. 
Houve uma competição de estudantes do Curso de Direito no último fim de 
semana, com o consumo de muitas garrafas de vodka, o que preocupa 
também pela integridade das pessoas, motivo pelo qual reafirma aos 
solicitantes a proibição do consumo de bebida alcoólica, refletindo que se já 
existem riscos pela própria competição quanto mais quando as pessoas já 
tenham ingerido bebidas alcoólicas. O Conselheiro Armando Biondo Filho, 
com a palavra, comunicou que este ano, em integração com a Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia, haverá a Semana do Conhecimento, de 17 
a 21 de outubro, com vários eventos nos campi de Goiabeiras, Maruípe, 
Alegre e São Mateus, como também em Jerônimo Monteiro, no Museu de 
História Natural do Sul do Espírito Santo, eventos que constam do calendário 
acadêmico, graças a um esforço muito grande da Administração no ano 
passado no sentido de fortalecer uma ação integrada entre PROAECI, 
PROGRAD, PROEX, PRPPG e os Centros Acadêmicos. O Conselheiro 
comunicou também, com relação ao Protocolado 761.007/2016-98 da AUDIN, 
apresentado mediante o Memorando nº 136/2016-AG, referente ao 
monitoramento das recomendações dos relatórios de auditoria interna no 
exercício de 2015. Nesse relatório, feito em vários Departamentos e Centros 
desta Universidade, constam ao todo 207 recomendações, das quais 163 
foram inteiramente atendidas, 38 foram atendidas parcialmente e apenas não 
foram atendidas. Outro protocolado, como referiu o Conselheiro, é o de nº 
770.011/2016-47, referente ao art. 5º da Resolução 04/2012 deste Conselho, 
com relação a contratos, termos aditivos e prorrogações de prazo de 
licitações que estarão disponíveis para consulta no site da Universidade. O 
Conselheiro também se referiu ao Protocolado nº 762.421/2016-14 relativo ao 
Relatório Informativo para atendimento ao disposto no art. 2º da Resolução nº 
03/2012 deste Conselho; ao Protocolado nº 770.019/2016-11, do Relatório 
Informativo referente aos meses de julho, agosto e setembro para 
atendimento ao disposto no art. 2º da Resolução nº 03/2012 do Egrégio CUn, 
relativo aos termos de cooperação científica com várias entidades em nível 
regional, nacional e internacional, a ser publicado no site do DAOCS; e ao 
Protocolado nº 762.417/2016-56, que diz respeito ao Relatório Informativo 
para atendimento ao disposto no art. 5º da Resolução nº 04/2012 do Egrégio 
CUn. A Senhora Presidente, com a palavra, deu as boas vindas ao 
Conselheiro Rômulo Almeida Cotta, presente a esta sessão na qualidade de 
decano e representante do Centro Tecnológico. A Senhora Presidente 
também comunicou, em relação à Semana do Conhecimento de que falou o 
Conselheiro Armando Biondo Filho, que foi encaminhando a todos os 
Conselheiros aqui presentes um memorando relativo ao evento, cuja inserção 
no calendário acadêmico foi aprovada no ano passado no Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão. Os eventos eram conduzidos de modo isolado 
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por cada Centro, mas uma análise mostrou que, dados os gastos com a 
montagem das tendas e com toda a organização, seria melhor que toda a 
Universidade parasse para que todos os alunos, técnicos administrativos e 
docentes, e para tanto as atividades de extensão, iniciação científica fossem 
direcionadas para esse evento, evitando-se que os alunos de extensão 
apresentem trabalhos para outros alunos de extensão, ou seja, para os 
discentes já sensibilizados, o mesmo se fazendo sentir na iniciação científica, 
quando o interesse maior é que os demais membros da comunidade 
acadêmica tenham a oportunidade de participar dessa Semana. Portanto 
esse evento será mobilizado de modo que todos nas áreas de extensão, pós-
graduação e ensino possam participar, e o memorando enviado aos 
Conselheiros tem o objetivo de que os professores desloquem as atividades 
de sala de aula para os vários locais onde a Universidade investirá durante a 
Semana do Conhecimento. O Conselheiro Rogério Naques Faleiros, com a 
palavra, destacou, no âmbito da Semana de Ciência e Tecnologia, a Mostra 
das Profissões, que tem sido organizada pelos Centros de Ensino e pelas 
Coordenações de Curso e representa uma etapa importante para a 
divulgação dos cursos da Universidade para os alunos da rede pública e 
privada da Grande Vitória, sobretudo no cenário de adesão da UFES ao 
SISU, em que toda divulgação dos cursos desta Universidade é bem-vinda. O 
CCJE já está com toda a programação pronta para receber os alunos da rede 
pública entre os 19 e 20 de outubro. O Conselheiro Renato Rodrigues Neto, 
com a palavra, compartilhou problemas vividos no CCHN nas últimas duas 
paralisações, quando se registraram conflitos entre os professores que 
gostariam de dar aula e alguns alunos que os impediram. Reclamações mde 
alguns professores foram recebidas por escrito e o referido Centro busca 
primeiramente o diálogo com os alunos nos CAs, mas o Conselheiro já 
manifestou nesta ocasião sua preocupação com as demais paralisações que 
possam vir. Além disso o Conselheiro solicitou esclarecimento dos Senhores 
Conselheiros presentes quanto à abrangência dessa manifestação, se ela se 
ela se estende em âmbito nacional ou está restrita ao estado, pois uma 
reclamação dos professores diz respeito ao porquê de tal cessação de 
atividades se dar somente na sua aula, tendo sido perdidas já duas ou três 
aulas nas quintas-feiras, o que inspira preocupação quanto ao cumprimento 
do programa. O Conselheiro buscará o parecer da Procuradoria quanto à 
melhor maneira de impedir os vinte ou trinta alunos envolvidos, uma minoria, 
de praticar esse ato, pois a Diretoria do CCHN não exerce papel de polícia. O 
Conselheiro esclareceu que nada foi danificado durante esse movimento, e 
mediante diálogo os próprios alunos, que haviam retirado as cadeiras da sala, 
as puseram de volta no lugar, sem depredação, sem vandalismo, mas a 
situação que preocupa é mesmo o conflito com os professores. O 
Conselheiro Maurício Abdalla Guerrieri, com a palavra, lembrou que foram 
duas as paralisações, uma no dia 22 de setembro, dos estudantes, outra no 
dia 29, de âmbito nacional, por acaso ambas em quintas-feiras. É certo que 
toda paralisação causa transtorno, mas o Conselheiro apelou ao bom-senso, 
posto que se suspendem aulas por motivos muito fúteis e em um momento 
de paralisação cria-se uma vontade súbita de dar aulas, que chega a 
repercutir neste Conselho. O Conselheiro, ainda com a palavra, queixou-se 
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ao Conselheiro Renato Rodrigues Neto de prejuízos às suas atividades de 
estudo na sua sala por causa de forró, capoeira e barulho produzido pelos 
estudantes do CCHN sem que haja nenhuma discussão a respeito, razão 
pela qual o Conselheiro solicitou que os professores discutissem as questões 
gerais e não dois dias de paralisação. O Conselheiro, ainda com a palavra, 
reiterou a questão das águas, não como discurso genérico e nem como 
exteriorização de temores do futuro, mas como vivência de um problema 
atual que se faz sentir no racionamento de água na Grande Vitória e falta de 
água no interior do estado, como em Santa Tereza e Itaguaçu, onde o 
prefeito alertou quanto à iminente mudança dos moradores, enquanto a 
UFES aparenta não ter atentado para esse problema, a não ser como 
pronunciamento e preocupação, mas sem medidas práticas que já poderiam 
ter sido tomadas, como o aproveitamento de água de chuva e de ar-
condicionado. Muitos Centros já contam com sistemas de aproveitamento de 
água, como no Centro Tecnológico, onde os lavadores de carro trabalham 
com água reaproveitada dos aparelhos de ar condicionado do restaurante do 
CT. Além disso, uma torneira perto da Rádio Universitária vaza há um mês, 
ininterruptamente, bastando para seu conserto que se troque uma carrapeta. 
Não basta, enfatizou o Conselheiro, que se promovam seminários e outros 
eventos sem que medidas práticas sejam adotadas, aproximando-se o 
momento em que aulas terão de ser suspensas por motivo de racionamento 
de água na própria Universidade. O problema já foi discutido no 
Departamento de Filosofia e outras áreas da UFES, como de gestão e 
construção não tratam da questão, que não é puramente econômica, tendo 
em vista que a água tratada em alguns Centros é utilizada para lavar carros 
de professores. Ainda com a palavra, o Conselheiro, em vista de um e-mail 
recebido por todos os Senhores Conselheiros, também solicitou 
esclarecimentos sobre o caso ocorrido no campus de Alegre, onde os 
estudantes foram proibidos de fazer manifestações políticas nos murais, 
indagando desde quando as manifestações políticas são proibidas nesses 
murais, preferindo-se a livre manifestação à pichação noturna. A Conselheira 
Cláudia Maria Mendes Gontijo, com a palavra, em relação às pessoas que 
lavam carros, esclareceu que fez contato com o Prefeito Universitário, Senhor 
Renato Carlos Schwab Alves, e este lhe respondeu que a Prefeitura 
Universitária tem orientado os lavadores a fazerem o uso racional da água, 
mas a Conselheira declarou desconhecer o modo como está sendo feito esse 
uso, dado que essa função cabe à própria Prefeitura Universitária. A Senhora 
Presidente, com a palavra, acrescentou que esse serviço é feito mediante 
contrato, e uma iniciativa da administração no sentido de organizar a 
prestação desses serviços por parte de profissionais que já os prestava na 
UFES havia 30 anos, em alguns casos, de maneira informal, e agora 
praticam suas atividades formalmente, mediante o pagamento de uma taxa, 
cobrada pela Prefeitura Universitária, que também agora conta com os 
contatos de todos os prestadores de serviços. Durante o período de 
racionamento de água os lavadores só podiam lavar carros três vezes por 
semana e sem uso de mangueira. Em relação ao exposto pelo Conselheiro 
Maurício Abdalla Guerrieri, seria necessário, na avaliação da Senhora 
Presidente, um esclarecimento mais amplo de toda a cadeia de projetos que 
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vêm sendo postos em prática pela PROPLAN, que são muitos e abrangem 
diversas áreas. Além disso, uma força-tarefa da Prefeitura Universitária vem 
visitando os diversos setores e orientando quanto ao uso da água, no intuito 
de tentar conter o desperdício. Para tanto, o Professor Roney Pignaton da 
Silva criou um aplicativo para controle de consumo de água nos banheiros, 
para evitar vazamentos. A Senhora Presidente, ainda com a palavra, 
parabenizou os estudantes do Curso de Engenharia Elétrica, que trouxeram à 
Reitoria uma ideia muito interessante a respeito da reutilização da água, 
apresentando-a a ela própria e ao Conselheiro Anilton Salles Garcia, pelo que 
foi criada uma agenda de aplicação dessas ideias trazidas, num esforço de, 
como preconizado pelo Conselheiro Maurício Abdalla Guerrieri, utilizar o 
conhecimento produzido pela UFES para encontrar soluções para os seus 
problemas, assunto que o Conselheiro Anilton Salles Garcia poderá explanar 
melhor, ainda que brevemente, dada a extensa gama de projetos de curso 
médio e longo prazo que essa Pró-Reitoria tem na pauta. Com relação aos 
cartazes de manifestação política no campus de Alegre, a Senhora 
Presidente que a Universidade foi acionada pela Polícia Federal por causa de 
cartazes que visavam ao recrutamento para a luta armada do Hezbollah. Na 
ocasião foram requisitados os vídeos da Universidade, que mostravam, em 
especial no Centro de Vivências, cartazes com essa finalidade. Os autores da 
iniciativa não são pessoas da UFES e entraram no campus Goiabeiras em 
um domingo. Certo Professor acionou a UFES judicialmente, o que gerou 
uma multa de R$ 10 mil para a Universidade, por causa de cartazes que 
nomeavam alguns professores durante uma discussão sobre machismo, 
ainda que a Administração não possa impedir que esses cartazes sejam 
afixados, apenas pode retirá-los. Também houve a recomendação de que 
cartazes dessa natureza não fossem afixados. A Conselheira Neuza Maria 
Brunoro Costa, com a palavra, esclareceu que a Subprefeitura não proibiu de 
forma alguma que os cartazes fossem afixados pelo seu conteúdo, mas pela 
escolha equivocada do local utilizado, que não se destina a essa finalidade, 
pelo que emitiu uma Nota Técnica esclarecendo a questão. O Conselheiro 
Renato Rodrigues Neto, com a palavra, acrescentou que a Nota Técnica da 
Procuradoria Federal desaconselha a afixação de cartazes que façam 
referencia a pessoas ou grupos e atribui ao Diretor do Centro a 
responsabilidade pela sua retirada. Caso não o faça, pode ser 
responsabilizado e a Universidade pode ser novamente multada. O Professor 
em tela se sentiu muito ofendido com as manifestações envolvendo seu 
nome, que passaram dos cartazes ao Facebook, entrou na justiça e ganhou a 
causa. O Conselheiro, ainda com a palavra, respondeu ao Conselheiro 
Maurício Abdalla Guerrieri que um Chefe de Departamento estava no meio da 
roda de capoeira, algo que dá uma ideia da diversidade presente na nossa 
Universidade. Já o forró faz parte de um projeto de extensão, que, face ao 
incômodo provocado, será transferido para outro local.  O Conselheiro Dirceu 
Pratissoli, com a palavra, comunicou que dos 209 cursos de Agronomia do 
país, o do Campus Alegre está em 17º pelo décimo ano consecutivo, 
mantendo a posição no ranking Datafolha. O Conselheiro, ainda com a 
palavra, afirmou que o Centro por ele representado prima pelas edificações 
que o compõem, de modo que os cartazes devem ser afixados nos locais 
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apropriados. O Conselheiro Roney Pignaton da Silva, com a palavra, 
comunicou que não recebeu a Nota Técnica referente aos cartazes, e outros 
Diretores também disseram não a terem recebido. Em seguida, ainda com a 
palavra, informou da tomada de preços da quadra poliesportiva do Campus 
São Mateus, em uma operação feita em prazo recorde, e no próximo dia 21 
serão abertas as propostas. O Conselheiro Hudson Lupes Ribeiro de Souza, 
com a palavra, informou retroativamente que no dia 22 de setembro houve 
paralisação nos Cursos de Artes, História, Economia, com várias mesas de 
debates e ato unificado em 23 de setembro, assembleia geral do Curso de 
Arquitetura no dia 27 de setembro, mesa-redonda sobre os projetos de lei em 
tramitação, no dia 28 de setembro, a paralisação nacional no dia 29, que foi 
acompanhada pelo CCE e pelo CCHN, além de outros debates no dia 3 de 
outubro, sobre conjuntura política, reunião com a ADUFES e outra que terá 
lugar nesta data. Portanto, frisou o Conselheiro, não são 30 estudantes os 
protagonistas desse movimento, mas muitos mais, de nove cursos 
mobilizados e envolvidos nas discussões, fazendo-se necessário um 
posicionamento a respeito da conjuntura pela qual passa o país, e também 
que se tome conhecimento de há professores tentando agredir estudantes 
com vassouras, chutando caixas de som, fatos que não são trazidos para 
este Conselho porque nada acontece, a exemplo do professor de Engenharia 
de Computação que retornou à Universidade e persegue estudantes. São 
necessários espaços e audiências públicas para o debate da atual 
conjuntura, e quem quiser constatar que não se resumem a 30 os estudantes 
envolvidos nesse processo poderá presenciar uma reunião pertinente no 
Centro de Artes nesta data, às 17 horas. A Senhora Presidente, com a 
palavra, respondeu que a Administração Central não tem problema com 
nenhuma manifestação, mas com violência de todos os lados. O Conselheiro 
Renato Rodrigues Neto, com a palavra, apelou ao bom senso de parte a 
parte a fim de evitar que a situação saia do controle. O Conselheiro também 
frisou que ao mencionar 30 alunos, referiu-se aos alunos no local onde se 
registrou o protesto, não se tratando de crítica ao movimento. A Senhora 
Presidente, com a palavra, acrescentou que foi convocada uma reunião com 
as três categorias da Universidade, além do Fórum de Luta pela Democracia, 
que ora discute a conjuntura, e no próximo dia 9 de novembro será trazida a 
discussão da ANDIFES, posto que na semana passada a Senhora Presidente 
e o Magnífico Reitor estiveram na reunião da ANDIFES, quando os 
representantes do MEC apresentaram as novas propostas. É algo 
assustador, pois são pessoas altamente capacitadas, com ampla bagagem 
para discussão, como a Secretária Executiva, uma socióloga da UNICAMP 
muito bem articulada, ex-secretária do governo Fernando Henrique Cardoso 
que retorna agora ao governo, tendo saído da Secretaria de Educação do 
Governo do Estado de São Paulo para assumir esse cargo. O projeto 
apresentado é muito bem estruturado, com muitos argumentos, requerendo, 
para a contra-argumentação, um discurso muito diferenciado, para o qual é 
necessário preparo. No dia 8 de novembro, será discutida a reforma nacional 
do ensino médio, estando convidados os Reitores e Vice-Reitores da regional 
Sudeste, a maior da ANDIFES, abrindo-se a discussão para Secretários de 
Educação e para a comunidade para que venham à Universidade participar 
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dessa discussão. Ficou pactuado com o MEC que a equipe ouviria essas 
regionais e no dia 14 de dezembro se efetivará a Plenária da ANDIFES, 
ocasião em que o MEC ouvirá tudo o que essa Associação tem a dizer. Para 
tanto, reiterou a Senhora Presidente, é necessário promover um acúmulo 
desse conhecimento, pois a luta é qualificada e os interlocutores apresentam 
argumentos sólidos, com um projeto solidamente construído em muito pouco 
tempo. O Conselheiro Otávio Guimarães Tavares da Silva, com a palavra, 
solicitou que haja um representante do Centro de Educação Física nesse 
encontro, com o que concordou a Senhora Presidente. A Conselheira Josiana 
Binda, com a palavra, em nome da PROGEP, anunciou para os dias 25 a 27 
de outubro, por meio de uma Comissão com representantes de todos os 
Centros, além dos Sindicatos das categorias, será organizada a Semana do 
Servidor, conforme divulgado no site da Instituição. Trata-se de um trabalho 
que prima pela integração dos servidores técnicos e docentes, com 
atividades culturais, palestras e oficinas organizadas nos dias 25 de outubro, 
em Alegre, 27 de outubro em São Mateus, e 26 e 27 nos campi Goiabeiras e 
Maruípe, repetindo-se algumas oficinas e palestras nos dois últimos campi 
para que o maior número de servidores possa estar presente. A Conselheira 
solicitou que as Chefias liberem os servidores para tais atividades, sem 
prejuízo do atendimento ao público, e que participem. A Senhora Presidente, 
com a palavra, anunciou que a Comissão encarregada do Estatuto e do 
Regimento da Universidade concluiu seus trabalhos e nesta data se processa 
uma consulta a nossa comunidade, estando disponível no site a proposta, 
todas as atas das reuniões, entre outros documentos, podendo ser 
consultado mediante senha de cada componente da comunidade acadêmica, 
que poderá apresentar proposições. As oitivas da comunidade acadêmica 
serão por meio eletrônico (http://estatutoeregimento.ufes.br/) e presencial nos 
Centros, em alguns dos quais essa consulta será unificada. O Conselheiro 
Renato Rodrigues Neto, com a palavra, esclareceu que a discussão do 
Regimento se fará logo depois da votação do Estatuto, com nove consultas, 
uma em cada Centro, e mais ADUFES, DCE e SINTUFES, com amplo 
debate. A Senhora Presidente, com a palavra, anunciou que a resposta a 
uma consulta feita à Procuradoria Federal, referente aos pedidos de vista, 
tendo em vista que o processo referente ao Regimento do HUCAM recebeu 
seis pedidos de vista, será enviada para os e-mails institucionais dos 
Senhores Conselheiros. A medida, conforme esclareceu a Senhora 
Presidente, visa impedir que processos importantes para a Universidade 
sejam prejudicados no que se refere à celeridade necessária à sua análise e 
votação. 03. EXPEDIENTE: A Senhora Presidente, com a palavra, solicitou a 
INCLUSÃO dos seguintes processos: 03.01. PROTOCOLADO Nº 
771.253/2016-58 – GABINETE DO REITOR – Transmissão ao vivo das 
sessões dos Conselhos Superiores. 03.02. PROCESSO Nº 8.196/2009-48 – 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD – Prestação de Contas 
Final do Contrato nº 89/2009. 03.03. PROCESSO Nº 23.420/2013-16 – 
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS (CEFD) – Prestação de 
Contas Final do Contrato nº 35/2014. 03.04. PROCESSO Nº 11.843/2009-07 
– CENTRO DE EDUCAÇÃO (CE) – Prestação de Contas Final do Contrato nº 
135/2010. 03.05. PROCESSO Nº 17.295/2010-54 – DEPARTAMENTO DE 
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CLÍNICA MÉDICA (CCS) – Prestação de Contas Final do Contrato nº 
34/2012. 03.06. PROCESSO Nº 11.714/2014-78 – DEPARTAMENTO DE 
EDUCAÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE/CCS – Prestação de Contas Final do 
Contrato nº 71/2014. O Senhor Presidente da Comissão de Legislação e 
Normas, com a palavra, solicitou a INCLUSÃO dos seguintes processos: 
03.07. PROTOCOLADO Nº 766.503/2016-38 – GERÊNCIA DE 
SEGURANÇA E LOGÍSTICA/PU – Solicita análise sobre a Resolução nº 
45/2016-CUn. 03.08. PROTOCOLADO Nº 761.286/2015-17 – PRÓ-
REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS (PROGEP) – Proposta de alteração 
da Resolução nº 18/1997-CUn. 03.09. PROTOCOLADO Nº 751.910/2016-41 
– DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA SOCIAL E 
DESENVOLVIMENTO/CCHN – Solicita alteração de nome do Departamento 
de Psicologia Social e Aplicada.  03.10. PROTOCOLADO Nº 767.322/2016-
29 – PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL – Alteração de denominação de estrutura. O Conselheiro 
Filipe Siqueira Fermino, com a palavra, solicitou a INCLUSÃO do seguinte 
processo: PROTOCOLADO Nº 755.537/2016-05 – Envio de e-mail aos 
servidores técnico-administrativos. O Senhor Presidente da Comissão de 
Legislação e Normas, Conselheiro Paulo Sérgio de Paula Vargas, com a 
palavra, solicitou que o seguinte processo seja votado em REGIME DE 
URGÊNCIA: 03.11. PROTOCOLADO Nº 751.910/2016-41 – 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA SOCIAL E 
DESENVOLVIMENTO/CCHN – Solicitação de alteração de nome do 
Departamento de Psicologia Social e Aplicada. Os Senhores Presidentes da 
Comissão de Assuntos Didáticos, Científicos e Culturais e da Comissão de 
Legislação e Normas, com a palavra, solicitaram EXCLUSÃO de pauta dos 
seguintes processos: 03.12. PROCESSO Nº 17.810/2015-19 – GABINETE 
DO REITOR (GR) - Projeto de Resolução que visa Afastamento para servidor 
técnico administrativo. 03.13. PROCESSO Nº 6.159/2016-24 – 
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS E LETRAS/CCHN – Projeto de criação do 
Núcleo de Línguas. Em votação, todos os pedidos de inclusão, exclusão e 
regime de urgência foram aprovados por unanimidade. 04. ORDEM DO DIA: 
04.01. PROTOCOLADO Nº 769.943/2016-47 – COMISSÃO ESPECIAL DO 
RU – Prorrogação dos trabalhos da Comissão designada pela Portaria 
1.546/2016-Reitor. Em votação, foi aprovada por unanimidade a prorrogação 
dos trabalhos da Comissão até o dia 7 de novembro de 2016. Baixada a 
RESOLUÇÃO NÚMERO CINQUENTA BARRA DOIS MIL E DEZESSEIS. 
04.02. PROTOCOLADO Nº 769.949/2016-14 – COMISSÃO ESPECIAL DO 
RU – Prorrogação dos trabalhos da Comissão designada pela Portaria 
1.545/2016-Reitor. Em votação, foi aprovada por unanimidade a prorrogação 
dos trabalhos da Comissão até o dia 7 de novembro de 2016. Baixada a 
RESOLUÇÃO NÚMERO CINQUENTA E UM BARRA DOIS MIL E 
DEZESSEIS. 04.03. PROTOCOLADO Nº 771.253/2016-58 – GABINETE DO 
REITOR – Transmissão das Sessões ao vivo. A Senhora Presidente explicou 
a necessidade de aprovação de 2/3 dos membros deste Conselho por se 
tratar de alteração do seu Regimento Interno. Em discussão, em votação, 
aprovado por unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO CINQUENTA 
E DOIS BARRA DOIS MIL E DEZESSEIS. 04.04. PROTOCOLADO Nº 
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755.537/2016-05 – FILIPE SIQUEIRA FERMINO – Envio de relatório aos 
técnicos via e-mail institucional. A Senhora Presidente, com a palavra, fez a 
leitura da solicitação do Servidor Filipe Siqueira Fermino. Em discussão, em 
votação, aprovado por unanimidade, que o Departamento de Administração 
dos Órgãos Colegiados Superiores (DAOCS), enviasse o relatório da 
Participação do supracitado servidor no Cun ao e-mail institucional dos 
Servidores técnico-administrativos em Educação. Baixada a DECISÃO 
NÚMERO SETENTA E TRÊS BARRA DOIS MIL E DEZESSEIS. 04.05. 
PROTOCOLADO Nº 751.910/2016-41 – DEPARTAMENTO DE 
PSICOLOGIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO/CCHN – Solicitação de 
alteração de nome do Departamento de Psicologia Social e Aplicada. 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, 
favoráveis à aprovação da referida alteração. Em discussão, em votação, 
aprovado por unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO CINQUENTA 
E TRÊS BARRA DOIS MIL E DEZESSEIS. 04.06. PROTOCOLADO Nº 
767.322/2016-29 – PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – Alteração de denominação de 
estrutura. 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, favoráveis à aprovação da referida alteração. Em 
discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO 
NÚMERO CINQUENTA E QUATRO BARRA DOIS MIL E DEZESSEIS. 
04.07. PROCESSO Nº 20.939/2015-04 – CENTRO DE EDUCAÇÃO (CE) – 
Alteração da Resolução nº 16/2016-CUn. O Relator, 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 da referida alteração. Em discussão, em votação, aprovado por 
unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO CINQUENTA E CINCO 
BARRA DOIS MIL E DEZESSEIS.  04.08. PROCESSO Nº 12.508/2016-47 – 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL – CT - Criação do Curso 
de Graduação em Engenharia de Produção/Noturno. O Conselheiro Rogério 
Naques Faleiros, com a palavra, fez a leitura do parecer da Relatora, 
Conselheira Gláucia Rodrigues de Abreu, e do parecer da Comissão de 
Assuntos Didáticos, Científicos e Culturais, favoráveis à aprovação da criação 
do referido curso. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. 
Deverá constar no parecer e na decisão que caso os códigos das disciplinas 
sejam ofertados pelo Departamento de Física, haja contrapartida de vaga. 
Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO CINQUENTA E SEIS BARRA DOIS MIL 
E DEZESSEIS. 04.09. PROCESSO Nº 15.802/2004-04 – CENTRO DE 
CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS (CCHN) – Prestação de Contas Final 
do Projeto de Especialização, lato sensu em Estudos Literários. O Relator, 
Conselheiro Armando Biondo Filho, com a palavra, fez a leitura do seu 
parecer e do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis à 
aprovação da referida prestação de contas no que se refere à atuação do 
Coordenador e da Fundação. Em discussão, em votação, aprovado por 
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO SETENTA E QUATRO 
BARRA DOIS MIL E DEZESSEIS. 04.10. PROCESSO Nº 14.300/2011-58 – 
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DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA/CT – Prestação de Contas do 
Contrato nº 42/2012 - UFES x FEST. Parecer da Comissão de Orçamento e 
Finanças. O Relator, Conselheiro Armando Biondo Filho, com a palavra, fez 
a leitura do seu parecer e do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, 
favoráveis à aprovação da referida prestação de contas no que se refere à 
atuação do Coordenador e da Fundação. Em discussão, em votação, 
aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO SETENTA E 
CINCO BARRA DOIS MIL E DEZESSEIS. 04.11. PROCESSO Nº 
15.348/2010-01 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO POLÍTICA E 
SOCIEDADE/CE – Prestação de Contas do Contrato nº 132/2010 - UFES x 
FEST. O Relator, Conselheiro Armando Biondo Filho, com a palavra, fez a 
leitura do seu parecer e do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, 
favoráveis à aprovação da referida prestação de contas no que se refere à 
atuação do Coordenador e da Fundação. Em discussão, em votação, 
aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO SETENTA E 
SEIS BARRA DOIS MIL E DEZESSEIS.  04.12. PROCESSO Nº 1.381/2013-
98 – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICA SOCIAL/CCJE – 
Prestação de Contas do Contrato nº 59/2013 - UFES x FEST. O Relator, 
Conselheiro Armando Biondo Filho, com a palavra, fez a leitura do seu 
parecer e do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis à 
aprovação da referida prestação de contas no que se refere à atuação do 
Coordenador e da Fundação. Em discussão, em votação, aprovado por 
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO SETENTA E SETE BARRA 
DOIS MIL E DEZESSEIS. 04.13. PROCESSO Nº 2.478/2015-80 – 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ATNEÇÃO À SAÚDE – Prestação 
de Contas do Contrato nº 40/2015 - UFES x FEST. Parecer da Comissão de 
Orçamento e Finanças. O Relator, Conselheiro Armando Biondo Filho, com 
a palavra, fez a leitura do seu parecer e do parecer da Comissão de 
Orçamento e Finanças, favoráveis à aprovação da referida prestação de 
contas no que se refere à atuação do Coordenador e da Fundação. Em 
discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO 
NÚMERO SETENTA E OITO BARRA DOIS MIL E DEZESSEIS. 04.14. 
PROCESSO Nº 33.999/2007-79 – DEPARTAMENTO DE PRÓTESE 
DENTÁRIA/CCS – Prestação de Contas do Contrato nº 07/2005 – UFES x 
FCAA. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. O Relator, 
Conselheiro Armando Biondo Filho, com a palavra, fez a leitura do seu 
parecer e do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis à 
aprovação da referida prestação de contas no que se refere à atuação do 
Coordenador e contrários à aprovação no que se refere à atuação da 
Fundação. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a 
DECISÃO NÚMERO SETENTA E NOVE BARRA DOIS MIL E DEZESSEIS. 
04.15. PROCESSO Nº 13.750/2005-12 – PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
(PROEX) – Prestação de Contas do Contrato nº 1019/2008 – UFES x FCAA. 
O Relator, Conselheiro Armando Biondo Filho, com a palavra, fez a leitura 
do seu parecer e do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, 
favoráveis à aprovação da referida prestação de contas no que se refere à 
atuação do Coordenador e contrários à aprovação no que se refere à atuação 
da Fundação. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. 



 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 

.153. 
 

Baixada a DECISÃO NÚMERO OITENTA BARRA DOIS MIL E DEZESSEIS. 
04.16. PROCESSO Nº 22.807/2006-18 – PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA – Prestação de Contas do 
Contrato nº 16/2008 - UFES x FCAA. O Relator, Conselheiro Armando 
Biondo Filho, com a palavra, fez a leitura do seu parecer e do parecer da 
Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis à aprovação da referida 
prestação de contas no que se refere à atuação do Coordenador e contrários 
no que se refere à atuação da Fundação. Em discussão, em votação, 
aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO OITENTA E UM 
BARRA DOIS MIL E DEZESSEIS. 04.17. PROCESSO Nº 53.656/2008-10 – 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – Prestação de Contas do Contrato nº 
49/2007 – UFES x FCAA. O Relator, Conselheiro Armando Biondo Filho, 
com a palavra, fez a leitura do seu parecer e do parecer da Comissão de 
Orçamento e Finanças, favoráveis à aprovação da referida prestação de 
contas no que se refere à atuação do Coordenador e contrários no que se 
refere à atuação da Fundação. Em discussão, em votação, aprovado por 
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO OITENTA E DOIS BARRA 
DOIS MIL E DEZESSEIS. 04.18. PROCESSO Nº 18.525/2009-69 – 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS/CCJE – Prestação de 
Contas do Contrato nº 51/2010 - UFES x FEST. O Relator, Conselheiro 
Armando Biondo Filho, com a palavra, fez a leitura do seu parecer e do 
parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis à aprovação da 
referida prestação de contas no que se refere à atuação do Coordenador e no 
que se refere à atuação da Fundação. Em discussão, em votação, aprovado 
por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO OITENTA E TRÊS BARRA 
DOIS MIL E DEZESSEIS. 04.19. PROCESSO Nº 46.043/2008-18 – 
SECRETARIA CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS – 
Prestação de Contas do Contrato nº 56/2008 - UFES x FEST. O Relator, 
Conselheiro Armando Biondo Filho, com a palavra, fez a leitura do seu 
parecer e do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis à 
aprovação da referida prestação de contas no que se refere à atuação do 
Coordenador e no que se refere à atuação da Fundação. Em discussão, em 
votação, aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO 
OITENTA E QUATRO BARRA DOIS MIL E DEZESSEIS. 04.20. 
PROCESSO Nº 42.450/2007-75 – DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E 
CONVÊNIOS (DCC) – Prestação de Contas do Contrato nº 22/2008 - UFES x 
FEST. O Relator, Conselheiro Renato Rodrigues Neto, com a palavra, fez a 
leitura do seu parecer e do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, 
favoráveis à aprovação da referida prestação de contas no que se refere à 
atuação do Coordenador e no que se refere à atuação da Fundação. Em 
discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO 
NÚMERO OITENTA E CINCO BARRA DOIS MIL E DEZESSEIS. 04.21. 
PROCESSO Nº 4.800/2014-24 – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
POLÍTICA SOCIAL/CCJE – Prestação de Contas do Contrato nº 45/2014 - 
UFES x FEST. O Relator, Conselheiro Armando Biondo Filho, com a 
palavra, fez a leitura do seu parecer e do parecer da Comissão de Orçamento 
e Finanças, favoráveis à aprovação da referida prestação de contas no que 
se refere à atuação do Coordenador e no que se refere à atuação da 
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Fundação. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a 
DECISÃO NÚMERO OITENTA E SEIS BARRA DOIS MIL E DEZESSEIS. 
04.22. PROCESSO Nº 8.196/2009-48 – PRÓ-REITORIA DE 
ADMINISTRAÇÃO - PROAD – Prestação de Contas Final do Contrato nº 
89/2009. O Relator, Conselheiro Armando Biondo Filho, com a palavra, fez 
a leitura do seu parecer e do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, 
favoráveis à aprovação da referida prestação de contas no que se refere à 
atuação do Coordenador e no que se refere à atuação da Fundação. Em 
discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO 
NÚMERO OITENTA E SETE BARRA DOIS MIL E DEZESSEIS. 04.23. 
PROCESSO Nº 23.420/2013-16 – CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E 
DESPORTOS (CEFD) – Prestação de Contas Final do Contrato nº 35/2014. 
O Relator, Conselheiro Armando Biondo Filho, com a palavra, fez a leitura 
do seu parecer e do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, 
favoráveis à aprovação da referida prestação de contas no que se refere à 
atuação do Coordenador e no que se refere à atuação da Fundação. Em 
discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO 
NÚMERO OITENTA E OITO BARRA DOIS MIL E DEZESSEIS. 04.24. 
PROCESSO Nº 11.843/2009-07 – CENTRO DE EDUCAÇÃO (CE) – 
Prestação de Contas Final do Contrato nº 135/2010. O Relator, Conselheiro 
Armando Biondo Filho, com a palavra, fez a leitura do seu parecer e do 
parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis à aprovação da 
referida prestação de contas no que se refere à atuação do Coordenador e no 
que se refere à atuação da Fundação. Em discussão, em votação, aprovado 
por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO OITENTA E NOVE BARRA 
DOIS MIL E DEZESSEIS. 04.25. PROCESSO Nº 17.295/2010-54 – 
DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA (CCS) – Prestação de Contas Final 
do Contrato nº 34/2012. O Relator, Conselheiro Armando Biondo Filho, com 
a palavra, fez a leitura do seu parecer e do parecer da Comissão de 
Orçamento e Finanças, favoráveis à aprovação da referida prestação de 
contas no que se refere à atuação do Coordenador e no que se refere à 
atuação da Fundação. Em discussão, em votação, aprovado por 
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO NOVENTA BARRA DOIS MIL 
E DEZESSEIS. 04.26. PROCESSO Nº 11.714/2014-78 – DEPARTAMENTO 
DE EDUCAÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE/CCS – Prestação de Contas Final 
do Contrato nº 71/2014. O Relator, Conselheiro Armando Biondo Filho, com 
a palavra, fez a leitura do seu parecer e do parecer da Comissão de 
Orçamento e Finanças, favoráveis à aprovação da referida prestação de 
contas no que se refere à atuação do Coordenador e no que se refere à 
atuação da Fundação. Em discussão, em votação, aprovado por 
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO NOVENTA E UM BARRA 
DOIS MIL E DEZESSEIS. 04.27. PROCESSO Nº 23.036/2009-29 – CENTRO 
UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO (CEUNES) – Apreciação e 
aprovação do Regimento da Fazenda Experimental do CEUNES. O 
Conselheiro Paulo Sérgio de Paula Vargas, com a palavra, fez a leitura do 
parecer do Relator, Conselheiro Josevane Carvalho Castro, e do parecer da 
Comissão de Legislação e Normas, favoráveis à aprovação do referido 
Regimento. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada 
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a RESOLUÇÃO NÚMERO CINQUENTA E SETE BARRA DOIS MIL E 
DEZESSEIS. 04.28. PROCESSO Nº 12.713/2016-11 – CENTRO DE 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA) – Proposta de alteração do Regulamento do 
Alojamento Estudantil do CCA/UFES. Parecer da Comissão de Legislação e 
Normas. O Conselheiro Paulo Sérgio de Paula Vargas, com a palavra, fez a 
leitura do parecer da Relatora, Ex-Conselheira Zenólia Christina C. 
Figueiredo, favoráveis à aprovação da referida proposta. Em discussão, o 
processo foi retirado de pauta para ser remetido a Alegre para diligências, 
com prazo de 30 (trinta) dias para retorno. 04.29. PROCESSO Nº 
1.059/2014-40 – MARIA HELENA LINDENBERG COELHO AMOEDO 
LOPES – Recurso Administrativo. A Relatora, Conselheira Cláudia Maria 
Mendes Gontijo, com a palavra, fez a leitura do seu parecer e do parecer da 
Comissão de Legislação e Normas, contrários à aprovação do referido 
recurso. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a 
DECISÃO NÚMERO NOVENTA E DOIS BARRA DOIS MIL E DEZESSEIS. 
04.30. PROCESSO Nº 6.991/2000-56 – JOÃO BATISTA MAIA – Recurso 
administrativo. A Relatora, Conselheira Cláudia Maria Mendes Gontijo, com 
a palavra, fez a leitura do seu parecer e do parecer da Comissão de 
Legislação e Normas, contrários à aprovação do referido recurso. Em 
discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a NOVENTA E 
TRÊS BARRA DOIS MIL E DEZESSEIS. 04.31. PROCESSO Nº 9.916/1993-
46 – SEBASTIÃO WON RANDOW – Recurso Administrativo. A Relatora, 
Conselheira Cláudia Maria Mendes Gontijo, com a palavra, fez a leitura do 
seu parecer e do parecer da Comissão de Legislação e Normas, contrários à 
aprovação do referido recurso. Em discussão, em votação, aprovado por 
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO NOVENTA E QUATRO 
BARRA DOIS MIL E DEZESSEIS. 04.32. PROCESSO Nº 23.928/2013-14 – 
MAURO JOSÉ CARDOSO JUNIOR – Recurso Administrativo. A Relatora, 
Conselheira Cláudia Maria Mendes Gontijo, com a palavra, fez a leitura do 
seu parecer e do parecer da Comissão de Legislação e Normas, contrários à 
aprovação do referido recurso. Em discussão, o processo foi retirado de 
pauta. Durante a discussão desse processo, às 17 horas e 50 minutos, a 
Senhora Presidente retirou-se da sessão, e assumiu a presidência o Decano 
Conselheiro Armando Biondo Filho. 04.33. PROCESSO Nº 21.695/2015-79 
– GABINETE DO REITOR (GR) – Proposta de Concessão de Título a Maria 
Bernadette da Cunha Lyra. Considerando a inexistência de quórum mínimo 
para a análise desse processo, este foi retirado de pauta. 04.34. 
PROTOCOLADO Nº 766.503/2016-38 – GERÊNCIA DE SEGURANÇA E 
LOGÍSTICA/PU – Solicita análise da Resolução nº 45/2016-CUn. O Relator, 
Conselheiro Paulo Sérgio de Paula Vargas, com a palavra, fez a leitura do 
seu parecer e do parecer das Comissões de Orçamento e Finanças, de 
Assuntos Didáticos, Científicos e Culturais, de Legislação e Normas, 
favoráveis à aprovação da referida análise. Em discussão, em votação, 
aprovado por unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO CINQUENTA 
E OITO BARRA DOIS MIL E DEZESSEIS. 04.35 PROTOCOLADO Nº 
761.286/2015-17 – PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS (PROGEP) 
– Proposta de alteração da Resolução nº 18/1997-CUn. O Relator, 
Conselheiro Paulo Sérgio de Paula Vargas, com a palavra, fez a leitura do 
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seu parecer e do parecer da Comissão de Legislação e Normas, favoráveis à 
aprovação da referida proposta de alteração. Em discussão, em votação, 
aprovado por unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO CINQUENTA 
E NOVE BARRA DOIS MIL E DEZESSEIS. 05. PALAVRA LIVRE: Não 
houve. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada 
a Sessão às 19 horas e 30 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.  
 
 
 

 

 

 

 


