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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 
SANTO, REALIZADA NO DIA CINCO DE 
FEVEREIRO DE DOIS MIL E NOVE, ÀS 
QUINZE 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 RUBENS SERGIO RASSELI, E 
COM A PRESENÇA DOS SENHORES 
CONSELHEIROS: ARMANDO BIONDO 
FILHO, CARLOS ALBERTO REDINS, 
EDEBRANDE CAVALIERI, MARIA 
APARECIDA SANTOS CORRÊA BARRETO, 
RENATO PIROLA, ROGÉRIO RAMOS, SONIA 
MARIA DALCOMUNI, VALTER BRACHT, 
WALDIR CINTRA DE JESUS JÚNIOR, 
AMARÍLIO FERREIRA NETO, JOSÉ 
EDUARDO MACEDO PEZZOPANE, ANTÔNIO 
CARLOS COUTINHO, ANTÔNIO LOPES DE 
SOUZA NETO, ROGÉRIO ARAÚJO JORGE, 
NILSON SANT’ANA ALIPRANDI E RAPHAEL 
SODRÉ CITTADINO. AUSENTES, COM 
JUSTIFICATIVA, O SENHOR VICE-REITOR, 
PROFESSOR REINALDO CENTODUCATTE, 
E OS SENHORES CONSELHEIROS: 
CRISTINA ENGEL DE ALVAREZ, EMÍLIO 
MAMERI NETO E MÁRIO CLÁUDIO                
SIMÕES. AUSENTES, OS SENHORES 
CONSELHEIROS: MARCOS CEZAR BOELL 
FILHO E NOELLE DA SILVA. O REITOR DO 
PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR É O 
ATUAL REITOR. 

                                                    

Havendo número legal, o Senhor Presidente 
declarou aberta a Sessão. 01. APRECIAÇÃO DE ATAS: Foram apreciadas e 
aprovadas, por unanimidade, as Atas das Sessões Ordinárias dos dias vinte e 
sete de novembro e dezoito de dezembro de 2008. 02. COMUNICAÇÃO: O 
Senhor Presidente, com a palavra, apresentou votos de boas-vindas ao 
Conselheiro Rogério Ramos, Vice-diretor do Centro Tecnológico desta 
Universidade. Ainda com a palavra, deu ciência à Plenária da Tabela de 
Gratificação de Encargo de Curso ou Concurso, encaminhada pelo 
Departamento de Recursos Humanos (DRH/UFES), considerando o que 
estabelece o § 5º, do Art. 2º da Resolução nº 35/2008 deste Conselho.          
03. EXPEDIENTE: O Conselheiro Armando Biondo Filho, com a palavra, 
solicitou inclusão em pauta dos seguintes processos nos: 40.540/2007-21 – 
Prefeitura Universitária – Homologação do contrato nº 07/2008 celebrado entre 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 

.2.                                                               
                                                                                                                                   

AAGM/PAS/AF 
 

a UFES e a empresa Oficina SOS Ltda ME e do Primeiro Termo Aditivo               
ao mencionado contrato; 58.302/2008-53 – Prefeitura Universitária – 
Homologação do contrato nº 92/2008 celebrado entre a UFES e a empresa 
Tapume Construções e Recuperação de Obras Civis Ltda; 56.330/2008-36 – 
Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva”– Homologação do contrato         
nº 95/2008 celebrado entre a UFES e a empresa Digien Engenharia e 
Construções Ltda; 60.647/2008-77 – Centro de Ciências Jurídicas e 
Econômicas (CCJE) – Homologação do contrato nº 04/2009 celebrado entre a 
UFES e a empresa Digien Engenharia e Construções Ltda; 57.546/2008-19 – 
Centro de Ciências Agrárias (CCA) – Homologação do contrato nº 06/2009 
celebrado entre a UFES e a empresa Construtora Zamboni Ltda;          
64.254/2008-32 – Prefeitura Universitária – Homologação do contrato                  
nº 07/2009 celebrado entre a UFES e a empresa Construtora Zamboni Ltda; 
52.298/2008-10 – Prefeitura Universitária – Homologação do contrato                  
nº 05/2009 celebrado entre a UFES e a empresa Vanderley Soprano ME; 
34.155/2007-45 – Centro de Ciências da Saúde (CCS) – Homologação do 
Primeiro Termo Aditivo ao convênio nº 1023/2008 celebrado entre a UFES e o 
Município de Vitória; 9.880/2006-02 – Programa de Pós-graduação em 
Educação (PPGE/CE) – Homologação do Segundo, Terceiro e Quarto Termos 
Aditivos ao contrato nº 105/2006 celebrado entre a UFES e a Fundação 
Ceciliano Abel de Almeida (FCAA); 64.296/2008-73 – Centro de Educação (CE) 
– Projeto de Extensão “Conferências Municipais de Educação” e contrato a ser 
celebrado entre a UFES e a Fundação Ceciliano Abel de Almeida (FCAA); 
62.597/2008-62 – Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” – Contrato a 
ser celebrado entre a UFES e a empresa Vanguarda – Administração & 
Terceirização Ltda; 64.833/2008-85 – Centro de Ciências Agrárias (CCA) – 
Homologação do contrato nº 12/2009 celebrado entre a UFES e a empresa 
Delfin Construtora Ltda; 7.038/2004-21 – Braslimp Serviços Ltda – 
Homologação do Primeiro, Segundo, Terceiro, Quarto, Quinto, Sexto, Sétimo, 
Oitavo, Nono, Décimo, Décimo Primeiro, Décimo Terceiro, Décimo Quarto, 
Décimo Quinto, Décimo Sexto e Décimo Sétimo Termos Aditivos ao contrato  
nº 04/2005 celebrado entre a UFES e a empresa Braslimp Serviços Ltda; e  
55.076/2008-59 – Prefeitura Universitária – Contrato a ser celebrado entre a 
UFES e a empresa Net Service Ltda. Os Conselheiros Armando Biondo Filho, 
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, e Carlos Alberto Redins, 
Presidente da Comissão de Assuntos Didáticos, Científicos e Culturais, 
solicitaram inclusão em pauta dos processos nos: 51.071/2008-57 – Centro de 
Educação (CE) – Homologação do “ad referendum” do senhor Vice-Reitor no 
exercício da Presidência deste Conselho que criou o Curso de Pós-graduação 
“Lato Sensu” Aperfeiçoamento em Educação para Relações Étnico-Raciais e 
do contrato nº 01/2009 celebrado entre a UFES e a Fundação Ceciliano Abel 
de Almeida (FCAA) e 63.348/2008-94 – Centro de Educação Física e 
Desportos (CEFD) – Homologação do convênio nº 1001/2009 celebrado entre 
a UFES e o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado 
da Educação (SEDU). O Conselheiro Carlos Alberto Redins, com a palavra, 
solicitou inclusão em pauta do processo nº 67.660/2009-38 – Pró-reitoria de 
Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLAN) – Proposta do 
Plano de Assistência Estudantil da UFES. O Conselheiro Edebrande Cavalieri, 
com a palavra, solicitou a exclusão do item 04.21 constante da pauta, processo 
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nº 62.537/2008-40 – Secretaria de Assuntos Comunitários (SAC) – 
Recurso/Permuta de vagas com o Centro de Ciências Agrárias (CCA). O 
Conselheiro Armando Biondo Filho, com a palavra, solicitou exclusão do item 
04.05 constante da pauta, processo nº 9.879/2006-70 – Programa de Pós-
graduação em Educação (PPGE/CE) – Homologação do Quarto Termo Aditivo 
ao contrato nº 96/2006 celebrado entre a UFES e a Fundação Ceciliano Abel 
de Almeida (FCAA). O Senhor Presidente, com a palavra, solicitou a inclusão 
em pauta do Protocolado nº 763.767/2009-19 – Diretório Central dos 
Estudantes (DCE) – Homologação dos nomes dos novos respresentantes 
discentes neste Conselho. Após, fez a leitura da seguinte solicitação de regime 
de urgência, in verbis: “Exmo. Sr. Presidente do Conselho Universitário. Senhor 
Presidente, Solicitamos a Vossa Magnificência que os seguintes processos 
sejam analisados em Regime de Urgência: 01. Processo nº 62.597/2008-62 – 
Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” – Contrato a ser celebrado 
entre a UFES e a empresa Vanguarda – Administração & Terceirização Ltda. 
02. Processo nº 63.265/2008-03 – Prefeitura Universitária – Contrato a ser 
celebrado entre a UFES e a empresa RMA Construções, Reformas e Serviços 
Ltda. 03. Processo nº 34.155/2007-45 – Centro de Ciências da Saúde (CCS) – 
Homologação do Primeiro Termo Aditivo ao convênio nº 1023/2008 celebrado 
entre a UFES e o Município de Vitória. 04. Processo nº 60.325/2008-28 – 
Prefeitura Universitária – Contrato a ser celebrado entre a UFES e a empresa 
Irisar Construções, Serviços, Conservação e Limpeza Ltda. 05. Processo           
nº 57.370/2008-03 – Hospital Universitário “Cassiano Antonio Moraes” 
(HUCAM) – Contrato a ser celebrado entre a UFES e a empresa Tetra G 
Engenharia, Comércio e Indústria Ltda. Sala das Sessões, 05 de fevereiro de 
2009. Armando Biondo Filho. Valter Bracht. Waldir Cintra de Jesus Júnior. 
Antônio Lopes de Souza Neto. José Eduardo Macedo Pezzopane”. Todas as 
inclusões, bem como as exclusões solicitadas e o regime de urgência foram 
aprovados por unanimidade pela Plenária. 04. ORDEM DO DIA:                      
04.01. PROTOCOLADO Nº 763.767/2009-19 – DIRETÓRIO CENTRAL DOS 
ESTUDANTES (DCE) – Homologação dos nomes dos novos representantes 
discentes neste Conselho. O Senhor Presidente, com a palavra, fez a leitura do 
Memorando nº 03/2009 – DCE, in verbis: “Diretório Central dos Estudantes. 
Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, 04 de fevereiro de 2009. 
Memo. nº 03/2009. Ao Departamento de Administração dos Órgãos Colegiados 
Superiores – DAOCS. Segue a lista das indicações para ocupar as vagas do 
corpo discente da UFES no Conselho Universitário. Titular: Raphael Sodré 
Cittadino. Suplente: Mariana Azevedo Gava. Titular: Maria Zanuncio Araújo. 
Suplente: Nilson Sant’Ana Aliprandi. Titular: Marcos Cezar Boell Filho. 
Suplente: Tulio Barbirato Azevedo. Titular: Noelle da Silva. Suplente: Lorenza 
Falchetto Venturim. Nilson Sant’Ana Aliprandi. Diretor de Organização DCE”. 
Em votação, os nomes dos novos representantes discentes neste Conselho 
foram homologados por unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO UM 
BARRA DOIS MIL E NOVE. Após a homologação, o Senhor Presidente, com a 
palavra, convidou os representantes discentes Nilson Sant’Ana Aliprandi e 
Raphael Sodré Cittadino para adentrarem a Sala das Sessões,            
apresentando, em seguida, votos de boas-vindas aos novos Conselheiros.                              
04.02. PROTOCOLADO Nº 762.610/2009–68 – DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES (DAOCS) – 
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Indicação de representantes deste Conselho para o Conselho de Curadores. O 
Senhor Presidente, com a palavra, fez a leitura do Memorando nº 04/2009 – 
DAOCS, in verbis: “Memorando nº 04/2009 – DAOCS. Vitória, ES, 26 de janeiro 
de 2009. Ao Sr. Prof. Rubens Sergio Rasseli. Presidente do Conselho 
Universitário. Assunto: Indicação de representantes para o Conselho de 
Curadores. Informamos a Vossa Magnificência que o mandato do 
representante do Conselho Universitário no Conselho de Curadores (CCUR), 
Conselheiros: Luiz Herkenhoff Coelho – titular e Geraldo Carrareto – suplente, 
respectivamente, encerrar-se-á no dia 25 de fevereiro do ano em curso. 
Considerando o que consta do Art. 29 do Estatuto desta Universidade, faz-se 
necessária a indicação de novos representantes. Sendo assim, solicitamos que 
sejam adotadas as providências cabíveis, lembrando que os mencionados 
Conselheiros podem ser reconduzidos. Atenciosamente, Renato Carlos 
Schwab Alves. Depto. de Adm. dos Órgãos Colegiados Superiores. Diretor”. O 
Senhor Presidente, ainda com a palavra, informou à Plenária que os 
Conselheiros Luiz Herkenhoff Coelho e Geraldo Carrareto têm interesse em 
serem reconduzidos. Diante disso, o Senhor Presidente consultou a Plenária se 
haveria mais indicações de nomes. Não havendo mais indicações, o Senhor 
Presidente colocou em votação os nomes dos Conselheiros Luiz Herkenhoff 
Coelho e Geraldo Carrareto, o que foi aprovado por unanimidade. Baixada a 
RESOLUÇÃO NÚMERO DOIS BARRA DOIS MIL E NOVE.                              
04.03. PROCESSO Nº 64.303/2008-37 – PREFEITURA UNIVERSITÁRIA – 
Homologação do contrato nº 03/2009 celebrado entre a UFES e a empresa 
Lumam Montagens e Instalações Ltda. O Conselheiro Armando Biondo Filho, 
com a palavra, fez a leitura do parecer da relatora, Conselheira Cristina Engel 
de Alvarez, que se encontrava ausente com justificativa a esta Sessão, e do 
parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis à referida 
homologação do contrato, cujo objetivo é a construção do prédio da             
Pós-graduação em Física – 2ª etapa, campus de Goiabeiras. Em discussão, 
em votação, aprovados por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO UM 
BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.04. PROCESSO Nº 63.284/2008-21 – 
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA – Homologação do contrato nº 09/2009 
celebrado entre a UFES e a empresa RMA Construções, Reformas e Serviços 
Ltda. O Conselheiro Armando Biondo Filho, com a palavra, fez a leitura do 
parecer da relatora, Conselheira Cristina Engel de Alvarez, que se encontrava 
ausente com justificativa a esta Sessão, e do parecer da Comissão de 
Orçamento e Finanças, favoráveis à referida homologação do contrato, 
objetivando reformas nos prédios do ginásio de esportes, quadras, piscinas, 
sala de ginástica rítmica e Mestrado do Centro de Educação Física e Desportos 
(CEFD). Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Baixada a 
DECISÃO NÚMERO DOIS BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.05. PROCESSO    
Nº 56.561/2008-40 – PREFEITURA UNIVERSITÁRIA – Homologação do 
contrato nº 93/2008 celebrado entre a UFES e a empresa Santa Maria 
Engenharia Ltda EPP. O Conselheiro Waldir Cintra de Jesus Júnior, com a 
palavra, fez a leitura de seu parecer e do parecer da Comissão de Orçamento e 
Finanças, favoráveis à referida homologação do contrato, cujo objetivo é a 
construção de reservatório elevado no Centro Universitário Norte do Espírito 
Santo (CEUNES). Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. 
Baixada a DECISÃO NÚMERO TRÊS BARRA DOIS MIL E NOVE.               



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 

.5.                                                               
                                                                                                                                   

AAGM/PAS/AF 
 

04.06. PROCESSO Nº 28.523/2007-16 – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS/CCHN – Homologação do contrato nº 10/2009 celebrado entre a 
UFES e a empresa RMA Construções, Reformas e Serviços Ltda. O 
Conselheiro Waldir Cintra de Jesus Júnior, com a palavra, fez a leitura de seu 
parecer e do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis à 
referida homologação do contrato, cujo objetivo é a reforma do prédio do Setor 
de Botânica e do prédio do Programa de Pós-graduação em Biologia Vegetal 
do Departamento de Ciências Biológicas do Centro de Ciências Humanas e 
Naturais (CCHN). Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. 
Baixada a DECISÃO NÚMERO QUATRO BARRA DOIS MIL E NOVE.          
04.07. PROCESSO Nº 58.795/2008-21 – SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO 
(SETEL/UFES) – Homologação do contrato nº 94/2008 celebrado entre a 
UFES e a empresa Philips do Brasil Ltda. O Conselheiro Armando Biondo 
Filho, com a palavra, fez a leitura de seu parecer e do parecer da Comissão de 
Orçamento e Finanças, favoráveis à referida homologação do contrato, cujo 
objetivo é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e 
assistência técnica, incluindo reparos e troca de peças, para as centrais 
telefônicas, tipo PABX Philips, instaladas nos campi da UFES. Em discussão, 
em votação, aprovados por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO 
CINCO BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.08. PROCESSO Nº 62.960/2008-40 – 
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA – Homologação do contrato nº 02/2009 
celebrado entre a UFES e a empresa Nicola & Cia Ltda. O Conselheiro 
Armando Biondo Filho, com a palavra, fez a leitura de seu parecer e do parecer 
da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis à referida homologação do 
contrato, cujo objetivo é a confecção de mobiliários para atender às unidades 
da UFES. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Baixada a 
DECISÃO NÚMERO SEIS BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.09. PROCESSO        
Nº 66.455/2008-74 – DEPARTAMENTO DE FÍSICA/CCE – Homologação do 
contrato nº 08/2009 celebrado entre a UFES e a empresa F J Zanotti Falcão 
Eventos. O Conselheiro Antônio Lopes de Souza Neto, com a palavra, fez a 
leitura de seu parecer e do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, 
favoráveis à referida homologação do contrato, cujo objetivo é a execução dos 
serviços de organização de eventos para atender ao XVIII Simpósio Nacional 
de Ensino de Física (SNEF). Em discussão, em votação, aprovados por 
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO SETE BARRA DOIS MIL E 
NOVE. 04.10. PROCESSO Nº 64.739/2008-26 – SERVIÇO DE PROTOCOLO 
GERAL (SERPROG) – Homologação do contrato nº 11/2009 celebrado entre a 
UFES e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). O Conselheiro 
Armando Biondo Filho, com a palavra, fez a leitura de seu parecer e do parecer 
da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis à referida homologação do 
contrato, cujo objetivo é a prestação de serviços e venda de produtos que 
atendam às necessidades da UFES. Em discussão, em votação,            
aprovados por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO OITO BARRA 
DOIS MIL E NOVE. 04.11. PROCESSO Nº 63.265/2008-03 – PREFEITURA 
UNIVERSITÁRIA – Contrato a ser celebrado entre a UFES e a empresa RMA 
Construções, Reformas e Serviços Ltda. O Conselheiro Armando Biondo Filho, 
com a palavra, fez a leitura do parecer da relatora, Conselheira Cristina Engel 
de Alvarez, que se encontrava ausente com justificativa a esta Sessão, e do 
parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis ao referido 
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contrato, cujo objetivo é a execução dos serviços de engenharia para reforma e 
adequação para instalações de aparelhos de refrigeração no centro cirúrgico 
do Hospital Universitário “Cassiano Antonio Moraes” (HUCAM). Em discussão, 
em votação, aprovados por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO 
NOVE BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.12. PROCESSO Nº 60.325/2008-28 – 
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA – Contrato a ser celebrado entre a UFES e a 
empresa Irisar Construções, Serviços, Conservação e Limpeza Ltda. O 
Conselheiro Waldir Cintra de Jesus Júnior, com a palavra, fez a leitura de seu 
parecer e do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis ao 
referido contrato, cujo objetivo é a execução dos serviços de manutenção e 
reforma das dependências do Hospital Universitário “Cassiano Antonio Moraes” 
(HUCAM). Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Baixada a 
DECISÃO NÚMERO DEZ BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.13. PROCESSO                        
Nº 61.421/2008-93 – CENTRO DE EDUCAÇÃO (CE) – Projeto de Extensão 
“Formação Continuada de Professores do Projovem Campo – Saberes da 
Terra” e contrato a ser celebrado entre a UFES e a Fundação Ceciliano Abel de 
Almeida (FCAA). O Conselheiro Waldir Cintra de Jesus Júnior, com a palavra, 
fez a leitura de seu parecer e do parecer da Comissão de Orçamento e 
Finanças, favoráveis aos referidos projeto de extensão e contrato. Em 
discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Baixada a DECISÃO 
NÚMERO ONZE BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.14. PROCESSO                   
Nº 49.487/2008-13 – COMISSÃO COORDENADORA DO VESTIBULAR 
(CCV) – Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 40/2008 celebrado entre a UFES 
e Fundação Ceciliano Abel de Almeida (FCAA). O Conselheiro Waldir Cintra de 
Jesus Júnior, com a palavra, fez a leitura de seu parecer e do parecer da 
Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis ao referido Termo Aditivo, cujo 
objetivo é a inclusão de nova planilha de receitas e despesas reorçamentada 
ao instrumento original, bem como a alteração da Subcláusula Terceira da 
Cláusula Quarta do referido instrumento – Projeto Básico para realização do 
Processo Seletivo da UFES para ingresso nos cursos de graduação no ano 
letivo de 2009. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. 
Baixada a DECISÃO NÚMERO DOZE BARRA DOIS MIL E NOVE.              
04.15. PROCESSO Nº 57.370/2008-03 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
“CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM) – Contrato a ser celebrado entre 
a UFES e a empresa Tetra G Engenharia, Comércio e Indústria Ltda. O 
Conselheiro Armando Biondo Filho, com a palavra, fez a leitura de seu parecer 
e do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis ao referido 
contrato, cujo objetivo é a construção do prédio do Instituto dos Olhos do 
HUCAM. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Baixada a 
DECISÃO NÚMERO TREZE BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.16. PROCESSO 
Nº 62.713/2008-43 – PREFEITURA UNIVERSITÁRIA – Contrato a ser 
celebrado entre a UFES e a empresa Residência Engenharia Ltda. O 
Conselheiro Armando Biondo Filho, com a palavra, fez a leitura de seu parecer 
e do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis ao referido 
contrato, cujo objetivo é a execução dos serviços de conclusão das obras do 
Auditório de Ciências e Saúde da Terra do Centro Universitário Norte do 
Espírito Santo (CEUNES). Em discussão, em votação, aprovados por 
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO QUATORZE BARRA DOIS MIL 
E NOVE. 04.17. PROCESSO Nº 62.009/2008-91 – INSTITUTO DE 
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TECNOLOGIA DA UFES (ITUFES) – Homologação do Termo de Cooperação 
Técnica celebrado entre a UFES e a Eletrobrás Termonuclear S.A. – 
Eletronuclear, com a interveniência da Fundação Espírito-santense de 
Tecnologia (FEST). O Conselheiro Armando Biondo Filho, com a palavra, fez a 
leitura de seu parecer e do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, 
favoráveis à referida homologação do Termo de Cooperação Técnica, cujo 
objetivo é o estabelecimento de um programa de cooperação e intercâmbio 
científico e tecnológico. Em seguida, ainda com a palavra, informou que este 
parecer foi, também, aprovado pela Comissão de Assuntos Didáticos, 
Científicos e Culturais em reunião realizada nesta data. Em discussão, em 
votação, aprovados por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO QUINZE 
BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.18. PROCESSO Nº 64.537/2008-84 –       
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PRPPG) – Convênio a 
ser celebrado entre a UFES, a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e a 
Fundação Espírito-santense de Tecnologia (FEST). O Conselheiro Carlos 
Alberto Redins, com a palavra, fez a leitura de seu parecer e do parecer da 
Comissão de Assuntos Didáticos, Científicos e Culturais, favoráveis ao referido 
convênio, cujo objetivo é a execução do Projeto “Ampliação e Modernização da 
Infra-estrutura de Pesquisa e Pós-graduação da UFES”. Em seguida, ainda 
com a palavra, informou que este parecer foi, também, aprovado pela 
Comissão de Orçamento e Finanças em reunião realizada nesta data. Em 
discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Baixada a DECISÃO 
NÚMERO DEZESSEIS BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.19. PROCESSO          
Nº 49.849/2008-68 – CHRISTINE SANT’ANNA DE ALMEIDA – 
Recurso/Decisão nº 64/2008 – CEPE. Antes da leitura do parecer da relatora, o 
Senhor Presidente, com a palavra, informou à Plenária que se encontrava na 
ante-sala o advogado da interessada, Dr. Evandro de Castro Bastos, que 
aguardava autorização deste Conselho para adentrar a Sala das Sessões para 
realizar uma explanação sobre o referido recurso, autorização esta concedida 
pela plenária pelo prazo de cinco minutos. Desta forma, o mencionado 
advogado adentrou a Sala das Sessões e, com a palavra, fez um breve relato 
acerca do processo supracitado. Em seguida, o Dr. Evandro de Castro Barros 
se retirou da Sala das Sessões. Após, a Conselheira Sonia Maria Dalcomuni, 
com a palavra, fez a leitura de seu parecer e do parecer da Comissão de 
Legislação e Normas, contrários ao referido recurso. Em discussão, em 
votação, aprovados por maioria. Baixada a DECISÃO NÚMERO DEZESSETE 
BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.20. PROCESSO Nº 43.068/2007-89 – 
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS (CEFD) – Homologação do 
Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 65/2008 celebrado entre a UFES e a 
Fundação Ceciliano Abel de Almeida (FCAA). O Conselheiro Armando Biondo 
Filho, com a palavra, fez a leitura do parecer da relatora, Conselheira Cristina 
Engel de Alvarez, que se encontrava ausente com justificativa a esta Sessão, e 
do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis à referida 
homologação do Termo Aditivo, cujo objetivo é  a inclusão de nova planilha de 
receitas e despesas e a alteração do item 6.3 da Cláusula Sexta do 
instrumento original – Curso de Pós-graduação “Lato Sensu” Especialização 
em Gestão Comunitária. Em discussão, em votação, aprovados por maioria. 
Baixada a DECISÃO NÚMERO DEZOITO BARRA DOIS MIL E NOVE.       
04.21. PROCESSO Nº 40.540/2007-21 – PREFEITURA UNIVERSITÁRIA – 
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Homologação do contrato nº 07/2008 celebrado entre a UFES e a empresa 
Oficina SOS Ltda ME e do Primeiro Termo Aditivo ao mencionado contrato. O 
Conselheiro Valter Bracht, com a palavra, fez a leitura de seu parecer e do 
parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis à referida 
homologação do contrato e do Primeiro Termo Aditivo, cujos objetivos são, 
respectivamente, a prestação de serviços de confecção de carimbos para 
atender à UFES, e o acréscimo 25% (vinte e cinco por cento) ao valor original 
do contrato. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Baixada 
a DECISÃO NÚMERO DEZENOVE BARRA DOIS MIL E NOVE.                
04.22. PROCESSO Nº 58.302/2008-53 – PREFEITURA UNIVERSITÁRIA – 
Homologação do contrato nº 92/2008 celebrado entre a UFES e a empresa 
Tapume Construções e Recuperação de Obras Civis Ltda. O Conselheiro 
Valter Bracht, com a palavra, fez a leitura de seu parecer e do parecer da 
Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis à referida homologação do 
contrato, cujo objetivo é a execução dos serviços de engenharia para 
fornecimento e montagem de galpão pré-fabricado no Centro Universitário 
Norte do Espírito Santo (CEUNES). Em discussão, em votação, aprovados por 
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO VINTE BARRA DOIS MIL E 
NOVE. 04.23. PROCESSO Nº 56.330/2008-36 – RESTAURANTE CENTRAL 
“FENELON BARBOSA DA SILVA”– Homologação do contrato nº 95/2008 
celebrado entre a UFES e a empresa Digien Engenharia e Construções Ltda. O 
Conselheiro Valter Bracht, com a palavra, fez a leitura de seu parecer e do 
parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis à referida 
homologação do contrato, cujo objetivo é a construção da passarela de 
serviços do Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva”. Em discussão, em 
votação, aprovados por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO VINTE E 
UM BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.24. PROCESSO Nº 60.647/2008-77 – 
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS (CCJE) – 
Homologação do contrato nº 04/2009 celebrado entre a UFES e a empresa 
Digien Engenharia e Construções Ltda. O Conselheiro Valter Bracht, com a 
palavra, fez a leitura de seu parecer e do parecer da Comissão de Orçamento e 
Finanças, favoráveis à referida homologação do contrato, cujo objetivo é a 
execução dos serviços de reforma para implantação dos laboratórios e 
estrutura administrativa do Curso de Gemologia do CCJE. Em discussão, em 
votação, aprovados por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO VINTE E 
DOIS BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.25. PROCESSO Nº 57.546/2008-19 – 
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA) – Homologação do contrato          
nº 06/2009 celebrado entre a UFES e a empresa Construtora Zamboni Ltda. O 
Conselheiro Valter Bracht, com a palavra, fez a leitura de seu parecer e do 
parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis à referida 
homologação do contrato, cujo objetivo é a construção de galpão de tratamento 
de madeira do Núcleo de Estudos e de Difusão de Tecnologia em Floresta, 
Recursos Hídricos e Agricultura Sustentável (NEDTEC) no CCA. Em 
discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Baixada a DECISÃO 
NÚMERO VINTE E TRÊS BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.26. PROCESSO      
Nº 64.254/2008-32 – PREFEITURA UNIVERSITÁRIA – Homologação do 
contrato nº 07/2009 celebrado entre a UFES e a empresa Construtora Zamboni 
Ltda. O Conselheiro Valter Bracht, com a palavra, fez a leitura de seu parecer e 
do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis à referida 
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homologação do contrato, cujo objetivo é a construção do prédio do Biotério no 
Centro de Ciências Agrárias (CCA). Em discussão, em votação, aprovados por 
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO VINTE E QUATRO BARRA 
DOIS MIL E NOVE. 04.27. PROCESSO Nº 52.298/2008-10 – PREFEITURA 
UNIVERSITÁRIA – Homologação do contrato nº 05/2009 celebrado entre a 
UFES e a empresa Vanderley Soprano ME. O Conselheiro Antônio Lopes de 
Souza Neto, com a palavra, fez a leitura de seu parecer e do parecer da 
Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis à referida homologação do 
contrato, cujo objetivo é a manutenção preventiva e corretiva do grupo gerador 
de emergência do Núcleo de Processamento de Dados da UFES. Em 
discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Baixada a DECISÃO 
NÚMERO VINTE E CINCO BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.28. PROCESSO    
Nº 34.155/2007-45 – CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CCS) – 
Homologação do Primeiro Termo Aditivo ao convênio nº 1023/2008 celebrado 
entre a UFES e o Município de Vitória. O Conselheiro Antônio Lopes de Souza 
Neto, com a palavra, fez a leitura de seu parecer e do parecer da Comissão de 
Orçamento e Finanças, favoráveis à referida homologação do Termo Aditivo, 
cujo objetivo é a alteração do plano de trabalho do referido convênio no sentido 
de retificar o nome do seu coordenador no âmbito desta Universidade. Em 
discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Baixada a DECISÃO 
NÚMERO VINTE E SEIS BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.29. PROCESSO       
Nº 9.880/2006-02 – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
(PPGE/CE) – Homologação do Segundo, Terceiro e Quarto Termos Aditivos ao 
contrato nº 105/2006 celebrado entre a UFES e a Fundação Ceciliano Abel de 
Almeida (FCAA). O Conselheiro Antônio Lopes de Souza Neto, com a palavra, 
fez a leitura de seu parecer e do parecer da Comissão de Orçamento e 
Finanças, favoráveis à referida homologação do Segundo, Terceiro, e Quarto 
Termos Aditivos, cujos objetivos são, respectivamente: 1) a reorçamentação da 
planilha de receitas e despesas, a mudança da redação da Cláusula Primeira e 
a inclusão das Cláusulas Décima Primeira e Décima Segunda ao contrato;        
2) a modificação da designação para a coordenação do Projeto do Curso de 
Doutorado em Educação e a fiscalização do contrato vinculado a esse projeto; 
e 3) a inclusão de planilha de receitas e despesas reorçamentada ao 
instrumento original – 4ª Turma do Curso de Pós-graduação stricto sensu 
Doutorado em Educação. Em discussão, em votação, aprovados por 
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO VINTE E SETE BARRA DOIS 
MIL E NOVE. 04.30. PROCESSO Nº 64.833/2008-85 – CENTRO DE 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA) – Homologação do contrato nº 12/2009 
celebrado entre a UFES e a empresa Delfin Construtora Ltda. O Conselheiro 
Armando Biondo Filho, com a palavra, fez a leitura de seu parecer e do parecer 
da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis à referida homologação do 
contrato, cujo objetivo é a execução dos serviços de obra para a conclusão do 
primeiro pavimento e construção do segundo pavimento do prédio do Núcleo 
de Estudos e de Difusão de Tecnologia em Floresta, Recursos Hídricos e 
Agricultura Sustentável (NEDTEC), situado em Jerônimo Monteiro, ES. Em 
discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Baixada a DECISÃO 
NÚMERO VINTE E OITO BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.31. PROCESSO        
Nº 7.038/2004-21 – BRASLIMP SERVIÇOS LTDA – Homologação do 
Primeiro, Segundo, Terceiro, Quinto, Sexto, Oitavo, Nono, Décimo, Décimo 
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Primeiro, Décimo Terceiro, Décimo Quarto, Décimo Quinto, Décimo Sexto e 
Décimo Sétimo Termos Aditivos ao contrato nº 04/2005 celebrado entre a 
UFES e a empresa Braslimp Serviços Ltda. O Conselheiro Armando Biondo 
Filho, com a palavra, fez a leitura de seu parecer e do parecer da Comissão de 
Orçamento e Finanças, favoráveis à homologação do Primeiro, Segundo, 
Sexto, Nono e Décimo Termos Aditivos, objetivando o acréscimo de auxiliares 
de serviços gerais para atendimento aos serviços de limpeza nos campi desta 
Universidade; do Terceiro, Décimo Terceiro e Décimo Quinto Termos Aditivos, 
cujos objetivos são, respectivamente: 1) a retificação da Cláusula Segunda - 
Do Valor dos Serviços - do Segundo Termo Aditivo ao referido contrato;          
2) a redução em R$ 17.985,06 (dezessete mil, novecentos e oitenta e cinco 
reais e seis centavos), representando uma redução de 7,95% (sete vírgula 
noventa e cinco por cento) no valor mensal contratado; e  3) a redução em       
R$ 984,45 (novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) do 
valor mensal contratado referente à supressão de cobrança da Contribuição 
Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF); do Quinto, Oitavo,  Décimo 
Primeiro e Décimo Quarto Termos Aditivos, objetivando a alteração do item 3.1 
da Cláusula Terceira – Do Preço – do referido contrato; do Décimo Sexto e 
Décimo Sétimo Termos Aditivos, cujos objetivos são, respectivamente:              
1) acrescer 7,3864% (sete vírgula três mil, oitocentos e sessenta e quatro 
decimais por cento) do item do contrato, correspondente a 13 (treze) auxiliares 
de serviços gerais para atender a centros e departamentos dos campi de 
Vitória, Maruípe e Alegre, a partir de 01 de dezembro de 2008; e 2) repactuar o 
preço do valor mensal dos itens contratados a partir de janeiro de 2009 até 
março de 2009, e acrescentar valor retroativo, referente às parcelas de abril de 
2008 a dezembro de 2008, devido a aumento nos valores dos serviços. Em 
discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Baixadas as DECISÕES 
NÚMEROS VINTE E NOVE, TRINTA, TRINTA E UM E TRINTA E DOIS 
BARRA DOIS MIL E NOVE. 04.32. PROCESSO Nº 51.071/2008-57 – 
CENTRO DE EDUCAÇÃO (CE) – Homologação do “ad referendum” do senhor 
Vice-Reitor no exercício da Presidência deste Conselho que criou o Curso de                  
Pós-graduação “Lato Sensu” Aperfeiçoamento em Educação para Relações 
Étnico-Raciais e do contrato nº 01/2009 celebrado entre a UFES e a Fundação 
Ceciliano Abel de Almeida (FCAA). O Conselheiro Valter Bracht, com a palavra, 
fez a leitura de seu parecer e do parecer da Comissão de Orçamento e 
Finanças, favoráveis à referida homologação do “ad referendum” e do contrato. 
Em seguida, ainda com a palavra, informou que este parecer foi, também, 
aprovado pela Comissão de Assuntos Didáticos, Científicos e Culturais em 
reunião realizada nesta data. Em discussão, em votação, aprovados por 
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO TRINTA E TRÊS BARRA DOIS 
MIL E NOVE. 04.33. PROCESSO Nº 63.348/2008-94 – CENTRO DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS (CEFD) – Homologação do convênio       
nº 1001/2009 celebrado entre a UFES e o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio da Secretaria de Estado da Educação (SEDU). O Conselheiro 
Antônio Lopes de Souza Neto, com a palavra, fez a leitura de seu parecer e do 
parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis à referida 
homologação do convênio, cujo objetivo é a promoção do Programa Escola 
Aberta, com curso de formação em nível de pós-graduação para diretores 
escolares, professores comunitários, supervisores e equipe das secretarias e 
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curso de extensão em gestão comunitária e formação de oficineiros do 
Programa. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Baixada a 
DECISÃO NÚMERO TRINTA E QUATRO BARRA DOIS MIL E NOVE.       
04.34. PROCESSO Nº 64.296/2008-73 – CENTRO DE EDUCAÇÃO (CE) – 
Projeto de Extensão “Conferências Municipais de Educação” e contrato a ser 
celebrado entre a UFES e a Fundação Ceciliano Abel de Almeida (FCAA). O 
Conselheiro Armando Biondo Filho, com a palavra, fez a leitura de seu parecer 
e do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis aos referidos 
projeto de extensão e contrato. Em discussão, em votação, aprovados por 
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO TRINTA E CINCO BARRA DOIS 
MIL E NOVE. 04.35. PROCESSO Nº 62.597/2008-62 – RESTAURANTE 
CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA” – Contrato a ser celebrado 
entre a UFES e a empresa Vanguarda – Administração & Terceirização Ltda. O 
Conselheiro Armando Biondo Filho, com a palavra, fez a leitura de seu parecer 
e do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis ao referido 
contrato, cujo objetivo é a prestação de serviços no ramo de cozinha industrial, 
durante o período de 12 (doze) meses, para atender ao Restaurante Central 
“Fenelon Barbosa da Silva”. Em discussão, em votação, aprovados por 
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO TRINTA E SEIS BARRA DOIS 
MIL E NOVE. 04.36. PROCESSO  Nº 55.076/2008-59 – PREFEITURA 
UNIVERSITÁRIA – Contrato a ser celebrado entre a UFES e a empresa Net 
Service Ltda. O Conselheiro Armando Biondo Filho, com a palavra, fez a leitura 
de seu parecer e do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, 
favoráveis ao referido contrato, cujo objetivo é a execução dos serviços de 
manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática (hardware 
e software) e ativos de rede pertencentes a esta Universidade.                        
Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Baixada a      
DECISÃO NÚMERO TRINTA E SETE BARRA DOIS MIL E NOVE.           
04.37. PROCESSO Nº 67.660/2009-38 – PRÓ-REITORIA DE 
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PROPLAN) – 
Proposta do Plano de Assistência Estudantil da UFES. O Conselheiro Carlos 
Alberto Redins, com a palavra, fez a leitura de seu parecer e do parecer da 
Comissão de Assuntos Didáticos, Científicos e Culturais, favoráveis à referida 
proposta. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Baixada a 
RESOLUÇÃO NÚMERO TRÊS BARRA DOIS MIL E NOVE. Em seguida, o 
Senhor Presidente, com a palavra, fez a indicação dos Conselheiros Rogério 
Araújo Jorge e Raphael Sodré Cittadino para integrar a Comissão de Assuntos 
Didáticos, Científicos e Culturais e a Conselheira Maria Zanuncio Araújo para 
integrar a Comissão de Orçamento e Finanças. Ainda com a palavra, o Senhor 
Presidente passou a Presidência dos trabalhos ao Decano deste Conselho, 
Conselheiro Antônio Carlos Coutinho. Após, ausentou-se da Plenária.            
05. PALAVRA LIVRE: A Conselheira Sonia Maria Dalcomuni, com a palavra, 
disse que sob a condução equilibrada e decisiva do Magnífico Reitor, a UFES 
assumiu o compromisso da participação no Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) e ressaltou 
que esse projeto de expansão é uma oportunidade histórica para a UFES e 
para todas as outras universidades federais. Informou, ainda, que se inicia no 
dia 10 de março do corrente ano novos cursos de graduação na UFES, e, para 
tanto, são necessárias algumas providências imediatas, como é o caso da 
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aprovação dos projetos pedagógicos dos novos cursos pelo Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) desta Universidade. O Conselheiro 
Rogério Araújo Jorge, com a palavra, saudou a presença dos novos 
Conselheiros Raphael Sodré Cittadino e Nilson Sant’Ana Aliprandi, 
representantes do corpo discente neste Conselho. O Conselheiro Antônio 
Lopes de Souza Neto, com a palavra, solicitou ao Conselheiro Amarílio Ferreira 
Neto esclarecimento sobre a expansão do Restaurante Central “Fenelon 
Barbosa da Silva”, haja vista as reivindicações dos servidores                 
técnico-administrativos e dos estudantes para a abertura do 3° salão do 
Restaurante e, também, a respeito das reivindicações que a Universidade fez 
junto a Prefeitura de Vitória acerca da passarela. O Conselheiro disse estar 
ciente de que a Secretária de Assuntos Comunitários juntamente com o        
Pró-reitor de Extensão estão se mobilizando para resolver tal assunto, já que o 
3° salão está sendo utilizado por um projeto de extensão. O Conselheiro 
Amarílio Ferreira Neto, com a palavra, informou ao Conselheiro Antônio Lopes 
de Souza Neto que existem processos em andamento que vão garantir a 
melhoria do Restaurante Universitário, mas que ainda não há consenso para a 
autorização da abertura do 3° salão. Já sobre a questão da passarela, o 
Conselheiro disse que esse assunto já foi discutido em reunião diretamente 
com o Prefeito de Vitória, mas que, na realidade, não há uma solução concreta. 
O Conselheiro Waldir Cintra de Jesus Júnior, com a palavra, informou sua 
preocupação em relação ao andamento das obras no Centro de Ciências 
Agrárias (CCA). O Conselheiro ressaltou que em setembro de 2008, a 
Fundação Ceciliano Abel de Almeida (FCAA) rescindiu o contrato com a 
empresa que executava as obras dos prédios da biblioteca e do laboratório do 
projeto de extensão do CCA e decidiu executar diretamente essas obras. A 
grande preocupação do Conselheiro, que inclusive já encaminhou um ofício ao 
Diretor da referida Fundação, é quanto ao prazo final para a execução dessas 
obras, que foi acordado para dezembro de 2008 e as obras ainda não foram 
concluídas. Após, disse que se essas obras não forem concluídas até o dia 10 
de março do corrente ano, início do semestre letivo da Universidade, 
infelizmente o CCA não terá condições de iniciar o semestre letivo de 2009. 
Seguidamente, manifestou sua preocupação quanto ao vestibular, ressaltando 
que este é o momento da Universidade pensar em conjunto a respeito desse 
assunto. Após, falou sobre a necessidade de uma maior divulgação, bem como 
a expansão dos locais de realização de provas, além da ampliação do período 
de inscrição. O Conselheiro Renato Pirola, com a palavra, fez um 
agradecimento à Pró-reitoria de Administração (PROAD), ao Centro de 
Educação (CE) e ao Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN) pela 
ajuda que esses setores estão prestando na realização dos concursos para 
contratação de professores para comporem o Departamento de Educação e 
Ciências Humanas do Centro Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES), 
e ressaltou a importância de divulgar publicamente essa notícia para mostrar 
que existem pessoas dentro da Universidade preocupadas em levar adiante a 
“bandeira” do ensino público de qualidade. Ainda com a palavra, falou sobre o 
vestibular que irá ocorrer no 2° semestre de 2009 no CEUNES e no CCA para 
os cursos inseridos no projeto do REUNI. No caso do CEUNES, os cursos 
contemplados por esse projeto são cursos de licenciatura, por isso a 
preocupação em criar o Departamento de Educação e Ciências Humanas para 
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oferecer suporte a esses cursos. O Conselheiro ainda ressaltou que a nota do 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) será o único critério de acesso a 
esses cursos. O Conselheiro Valter Bracht, com a palavra, informou que o 
Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) tem cedido seu espaço para 
alojamentos nos eventos que ocorrem nesta Universidade. Ressaltou que isso 
tem provocado um grande desgaste para o Centro e fez um pedido para que a 
Administração da Universidade pensasse na possibilidade de criar uma 
estrutura para receber eventos dessa natureza. Após, falou a respeito das 
vagas que não foram preenchidas no último vestibular da Universidade e disse 
que gostaria de ver este Conselho discutir essa questão a partir de uma 
avaliação qualitativa do que ocorreu nos dois últimos vestibulares e finalizou 
sugerindo que a própria Comissão Coordenadora do Vestibular (CCV) realize 
essa avaliação e a envie a este Conselho. O Conselheiro Armando Biondo 
Filho, com a palavra, comunicou que no período de 26 a 30 de janeiro de 2009, 
o Centro de Ciências Exatas (CCE) e o Departamento de Física realizaram o 
XVIII Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF) e ressaltou que esse 
evento ocorreu graças a parceria, a compreensão e a colaboração dos 
Diretores de Centro. O Conselheiro Carlos Alberto Redins, com a palavra, 
comunicou que as obras do pavilhão de aulas teóricas do Centro de Ciências 
da Saúde (CCS) começaram em agosto de 2008 com previsão de seis meses 
para a conclusão, ou seja, dezembro do mesmo ano. Entretanto, ressaltou que 
já é fevereiro de 2009 e nada foi concluído, além das obras apresentarem um 
aspecto de abandono, pois o número de funcionários trabalhando é mínimo. 
Em seguida, informou que essas obras causaram um transtorno enorme para o 
CCS e praticamente inviabilizou a utilização das aulas teóricas do Centro. 
Finalizou dizendo que já fez um dossiê e o entregou ao Magnífico Reitor para 
que faça uma ação junto a Prefeitura de Vitória para que ela cobre mais 
agilidade da empresa que está executando essas obras. O Conselheiro 
Amarílio Ferreira Neto, com a palavra, disse que a situação das obras 
executadas pela Prefeitura de Vitória na Universidade é de fato a descrita por 
alguns Conselheiros. Informou, ainda, que a Prefeitura reconhece que existiu 
problemas no andamento das obras no período de dezembro de 2008 até o 
atual momento, mas que ela irá se empenhar para que as obras retomem o seu 
curso normal. O Conselheiro Raphael Sodré Cittadino, com a palavra, reiterou 
a fala do Conselheiro Valter Bracht dizendo que a Universidade não possui 
espaços para atividades estudantis, como por exemplo, espaços para a 
realização de congressos, debates, estrutura para alojamentos e até mesmo 
espaços para festas. Ressaltou que em outras universidades do país, como na 
Universidade Federal de Goiás e na Universidade Federal Fluminense existe 
espaço para eventos dessa natureza e muitas vezes se localiza dentro da 
própria sede do Diretório Central dos Estudantes da localidade. Após, falou 
sobre a substituição do vestibular pela nota do ENEM e ressaltou que isso é 
um avanço muito grande para a Universidade, pois é uma forma de inserir o 
estudante de baixa renda, já que esse exame é de acesso a todos, enquanto 
que a estrutura do vestibular de decorar conhecimentos muitas vezes tem que 
ser paga para ser adquirida. O Conselheiro José Eduardo Macedo Pezzopane, 
com a palavra, disse que a melhoria da estrutura dos Restaurantes 
Universitários trata-se de um investimento alto, já que necessita de instalações 
mais sofisticadas, como rede de gás, água quente, equipamentos caros, etc. 
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Informou, também, que já foram concluídos os projetos complementares do 
Restaurante do CCA e foi iniciado o projeto de construção do novo refeitório do 
campus de Maruípe. Seguidamente, informou que no dia 12 de fevereiro de 
2009 haverá uma reunião da comissão que foi criada por membros do CCA e 
do CEUNES em conjunto com a Comissão de Ensino de Graduação e 
Extensão do CEPE desta Universidade para finalizarem a proposta do 
processo seletivo por meio do ENEM, e, após, encaminhá-la ao CEPE para 
que seja julgada. Finalizou dizendo que a Universidade está participando de 
um projeto da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) chamado Programa de Incentivo à Docência (PIBIT), que destinará 
bolsas a alunos dos cursos de graduação em matemática, física, biologia e 
química e no próximo edital desse programa a Universidade irá tentar inserir os 
cursos de licenciatura dos campi do interior. O Conselheiro Nilson Sant’Ana 
Aliprandi, com a palavra, parabenizou o esforço da Administração da 
Universidade em melhorar o atendimento dos Restaurantes Universitários. A 
Conselheira Maria Aparecida Santos Corrêa Barreto, com a palavra, endossou 
a sua preocupação a respeito das vagas não preenchidas no último processo 
seletivo da Universidade e sugeriu que a Comissão Especial do Vestibular 
acompanhasse, por meio de uma pesquisa qualitativa, o processo seletivo que 
utilizará como critério de seleção a nota do ENEM, para que o resultado dessa 
pesquisa possa auxiliar a Universidade a repensar sobre o seu processo 
seletivo. O Conselheiro Antônio Carlos Coutinho, com a palavra, agradeceu o 
apoio que recebeu dos Conselheiros durante os dez meses que se encontrou 
afastado por motivo de saúde. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente declarou encerrada a Sessão  às dezoito horas. Do que era para 
constar, eu, Rita de Cássia Rebelo Loss, secretariando os trabalhos, lavrei a 
presente Ata que, após lida e aprovada, segue devidamente assinada por mim 
e pelos Senhores Conselheiros presentes. 
 
 
 
 
 


