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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
DO DIA TREZE 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 DO MAGNÍFICO REITOR, 
PROFESSOR REINALDO CENTODUCATTE, DA 
SENHORA VICE-REITORA, PROFESSORA 
ETHEL LEONOR MACIEL NOIA E DOS 
SENHORES CONSELHEIROS: EUSTÁQUIO 
VINICIUS RIBEIRO DE CASTRO, CLÁUDIA MARIA 
MENDES GONTIJO, DIRCEU PRATISSOLI, 
GERALDO ROSSONI SISQUINI, GLÁUCIA 
RODRIGUES DE ABREU, NEUZA MARIA 
BRUNORO COSTA, OTÁVIO GUIMARÃES 
TAVARES DA SILVA, PAULO SÉRGIO DE PAULA 
VARGAS, RENATO RODRIGUES NETO, 
ROGÉRIO NAQUES FALEIROS, RONEY 
PIGNATON DA SILVA, ANILTON SALLES 
GARCIA, TERESA CRISTINA JANES CARNEIRO, 
CLEISON FAÉ, GELSON SILVA JUNQUILHO, 
ARMANDO BIONDO FILHO, MAURÍCIO ABDALLA 
GUERRIERI, WELLINGTON PEREIRA, FILIPE 
SIQUEIRA FERMINO, BRENO PANETTO MORAIS 
E HUDSON LUPES RIBEIRO DE SOUZA. 
AUSENTES, COM JUSTIFICATIVA, O REITOR 
DO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR, 
PROFESSOR RUBENS SERGIO RASSELI, E OS 
SENHORES CONSELHEIROS LUCIANO CALIL 
GUERREIRO DA SILVA, ALBERTO FREDERICO 
SALUME COSTA E GABRIEL VICTOR ARAUJO 
GOMES. AUSENTES OS SENHORES 
CONSELHEIROS LUIZ ALBERTO SOBRAL 
VIEIRA JUNIOR, JOSEVANE CARVALHO 
CASTRO E RAYARA BRAMBILA COSTA. 

 
Havendo número legal, O Senhor Presidente, com a palavra, declarou aberta a 
sessão. 01. APRECIAÇÃO DE ATAS: Não houve. 02. COMUNICAÇÃO: O Senhor 
Presidente, com a palavra, informou que desta sessão em diante as comunicações 
deverão ser feitas no final da sessão, dadas as muitas reclamações de que as 
comunicações prolongadas têm prejudicado as votações dos pontos de pauta. O 
Conselheiro Maurício Abdalla Guerrieri, com a palavra, questionou esse 
posicionamento, pois as comunicações são o momento em que os Conselheiros 
conversam sobre a vida da Universidade, e no fim da sessão todos já estão 
cansados e prestes deixar a sessão para cuidar de outros afazeres, comprometendo 
o quórum. O Senhor Presidente, com a palavra, contrapropôs que as comunicações 
durem no máximo meia hora, pois duram atualmente duas horas e a sessão não tem 
efeito. O Conselheiro Maurício Abdalla Guerrieri, com a palavra, argumentou que a 
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solução é a sessão começar na hora marcada, pois sempre começa com meia hora 
de atraso. Ainda com a palavra, pediu esclarecimentos à Reitoria sobre um fato 
ocorrido no Centro de Ciências Humanas e Naturais, quando ele saía para dar aulas 
e vigilantes patrimoniais prendiam um rapaz, sob protestos de estudantes que 
pediam sua libertação. Segundo o relato de uma estudante, o rapaz teria roubado 
uma mochila no Centro Acadêmico e foi identificado pelas câmeras de 
videomonitoramento. Não é função da vigilância patrimonial prender pessoas, 
sobretudo quando não se trata de flagrante. O Senhor Presidente, com a palavra, 
respondeu que esse fato não chegou ao seu conhecimento, e esclareceu que o 
procedimento padrão é efetuar a prisão e em seguida chamar a polícia, que registra 
a ocorrência e detém a pessoa, se for o caso. Ainda com a palavra, o Senhor 
Presidente prometeu averiguar o fato e prestar esclarecimentos ao Conselheiro 
Maurício Abdalla Guerrieri e aos demais Conselheiros. O Conselheiro Armando 
Biondo Filho, com a palavra, anunciou a Semana do Conhecimento, como parte da 
Semana Estadual de Ciência e Tecnologia, que reunirá também a Jornada de 
Extensão e Cultura, a Jornada de Iniciação Científica e a Mostra de Profissões, além 
de diversas mostras de ciências, seminários, conferências e atividades culturais. No 
centro de Ciências Exatas, por exemplo, haverá mostras de física, astronomia, 
matemática, shows de química e física, preparo de sucos e bolos com 
aproveitamento integral de alimentos. A abertura da Semana Estadual de Ciência e 
Tecnologia será no dia 18 de outubro, às 10 horas, no Palácio Anchieta, e a da 
Semana do Conhecimento será às 14 horas no Centro de Ciências Exatas. O 
Conselheiro Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro, com a palavra, comunicou que em 
mais um processo de integração da Universidade com a sociedade, juntamente com 
o governo do estado do Espírito Santo e o Instituto Federal do Espírito Santo, 
iniciou-se um programa de atuação em regiões do estado, a começar com a região 
oeste, de desenvolvimento de produtos naturais da região, como o café. No dia 14 
de outubro, no IFES de Venda Nova do Imigrante, no Curso de Engenharia de 
Alimentos, será analisado o procedimento pelo qual se possa exportar a commodity, 
de modo a agregar valor, mediante o uso das tecnologias de posse da Universidade. 
No IFES de Alegre também serão estabelecidas parcerias, com a participação do 
Presidente da INCAPER, Professor Marcelo Suzarte, também Subsecretário de 
Agricultura e ex-Diretor do CEUNES. A ideia não é que o governo do estado custeie 
essas operações, mas os próprios produtores, por meio de cooperativas. Outro 
produto que poderá ser desenvolvido nessa iniciativa é a cachaça. No estado de 
Minas Gerais existe o CTC, Centro de Tecnologia da Cachaça, e aqui no nosso 
estado se pretende dar um fôlego maior ao seu equivalente, de modo a se obter um 
produto com tecnologia agregada. O Senhor Presidente, com a palavra, informou 
que o ITUFES foi definitivamente credenciado como laboratório de análises de 
bebidas, depois da certificação do INMETRO. O Conselheiro Hudson Lupes Ribeiro 
de Souza, com a palavra, informou que durante a Semana do Conhecimento serão 
organizados no Núcleo de Cidadania Digital alguns espaços para tratar da 
segurança na internet, no dia 19 de outubro, haverá pela manhã um debate sobre 
sexting, e à tarde outro sobre preconceito e intolerância, e no dia 20 de outubro os 
assuntos serão privacidade, pela manhã, e franquia de dados, à noite. O evento será 
gratuito e aberto à comunidade, e o Conselheiro solicitou à Administração e aos 
Senhores Conselheiros que divulguem e compareçam. A Senhora Vice-Reitora, com 
a palavra, solicitou que as atividades didáticas durante a referida Semana sejam 
voltadas para as exposições e demais eventos programados, de modo a envolver a 
comunidade acadêmica. 03. EXPEDIENTE: 03.01. O Senhor Presidente da 
Comissão de Legislação e Normas, com a palavra, e os Conselheiros Otávio 
Guimarães Tavares da Silva, Cleison Faé, Renato Rodrigues Neto e Rogério 
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Naques Faleiros, solicitaram a votação em REGIME DE URGÊNCIA do seguinte 
processo: 04.01. PROCESSO Nº 15.007/2014-51 – GEIZA ESPERANDIO DE 
OLIVEIRA – Reconsideração da Decisão nº 20/2016 – CUn. Em votação, esse 
pedido foi aprovado por unanimidade, assim como a votação dos processos da 
pauta na ordem original. 04. ORDEM DO DIA: 04.01. PROCESSO Nº 15.007/2014-
51 – GEIZA ESPERANDIO DE OLIVEIRA – Reconsideração da Decisão nº 20/2016 
– CUn. O 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 
revogação da Decisão n ֻº 20/2016-CUn. Durante a discussão desse processo os 
Senhores Conselheiros Otávio Guimarães Tavares da Silva e Breno Panetto Morais 
se retiraram da sessão. Em discussão, em votação, aprovado por maioria, com 18 
votos favoráveis e dois contrários. O Conselheiro Armando Biondo Filho, com a 
palavra, declarou seu voto contrário, ressaltando que a Decisão nº 20/2016, 
proveniente da sessão extraordinária de 14 de abril deste ano, foi tomada com base 
em documentação constante dos autos. Baixada a DECISÃO NÚMERO NOVENTA 
E CINCO BARRA DOIS MIL E DEZESSEIS. 04.02. PROCESSO Nº 17.810/2015-19 
– GABINETE DO REITOR (GR) - Projeto de Resolução que regulamenta o 
afastamento para servidor técnico-administrativo. O Conselheiro Wellington Pereira, 
com a palavra, propôs que os representantes da Comissão Interna de Supervisão e 
do SINTUFES participem da sessão como ouvintes. Em discussão, em votação, 
aprovado por unanimidade. O Conselheiro Wellington Pereira, com a palavra, propôs 
que os representantes da CIS/SINTUFES participem da sessão como ouvintes. Em 
discussão, em votação, aprovado por unanimidade. O 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 do referido Projeto de Resolução. 
O Senhor Presidente, com a palavra, ressaltou que a Universidade há muito tempo 
necessita de uma regulamentação desse tipo, já existindo a possibilidade de 
afastamento parcial dos servidores docentes para a qualificação e a única 
possibilidade para os servidores técnico-administrativos era o afastamento total. 
Especialmente durante a disputa eleitoral foi notado o anseio da categoria nesse 
sentido e a Administração Central assumiu o compromisso com a criação e a 
execução de uma política desse tipo na UFES a partir da PRPPG e com o 
envolvimento da PROGEP. Alguns servidores já fazem suas qualificações e estão 
na expectativa de uma regulamentação que ampare e facilite a compatibilidade entre 
as suas atividades profissionais e as atividades da qualificação já em andamento, e 
nesse sentido o campus de Alegre é o que melhor expressa essa situação, sem a 
contrapartida institucional, quando se entende que a qualificação também beneficia 
a própria instituição, e não somente o indivíduo que a empreende, razão pela qual o 
Senhor Presidente manifestou o desejo de que a Universidade conte em breve com 
uma Resolução sobre o tema. Em discussão, o Conselheiro Wellington Pereira, com 
a palavra, pediu vista do processo, sendo sua solicitação sido deferida pelo Senhor 
Presidente. 04.03. PROCESSO Nº 23.928/2013-14 – SÉRGIO SCHWEDER – 
Recurso Administrativo. A 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. Durante a discussão desse 
processo, às 17 horas e 43 minutos, o Senhor Presidente se retirou da sessão, 
retornando às 18 horas, já na sessão subsequente, e a Senhora Vice-Reitora 
assumiu a presidência. Em discussão, os Conselheiros Armando Biondo Filho e 
Maurício Abdalla Guerrieri, com a palavra, pediram vista do processo. 04.04. 
PROCESSO Nº 21.695/2015-79 – GABINETE DO REITOR (GR) – Proposta de 
Concessão de Título a Maria Bernadette da Cunha Lyra. Esse processo foi retirado 
de pauta por falta de quórum qualificado. 04.05. PROTOCOLADO Nº 735.985/2016-
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84 – DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO VEGETAL/CCAE – Solicitação de 
alteração do nome do Departamento de Produção Vegetal. 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 da 
referida alteração. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a 
RESOLUÇÃO NÚMERO SESSENTA BARRA DOIS MIL E DEZESSEIS. 03.06. 
PROCESSO Nº 14.758/2015-31 – DEPARTAMENTO DE QUÍMICA E 
FÍSICA/CCENS – Solicitação de aprovação do Regimento Interno do LIECIM. 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 da referida solicitação. Em discussão, em votação, aprovado por 
unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO SESSENTA E UM BARRA DOIS 
MIL E DEZESSEIS. 05. PALAVRA LIVRE: Não houve. Nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão às 17 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.  
 
 
 

 

 

 

 

 


