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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 
SANTO, REALIZADA NO DIA VINTE E SETE 
DE MARÇO DE DOIS MIL E OITO, 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, 
COM A PRESENÇA DO SENHOR             
VICE-REITOR, PROFESSOR REINALDO 
CENTODUCATTE, E DOS SENHORES 
CONSELHEIROS: CARLOS ALBERTO 
REDINS, CRISTINA ENGEL DE ALVAREZ, 
EUSTÁQUIO VINÍCIUS RIBEIRO DE 
CASTRO, LILIAN COUTINHO YACOVENCO, 
MARIA APARECIDA SANTOS CORRÊA 
BARRETO, MARISTELA GOMES DA SILVA, 
RENATO PIROLA, SONIA MARIA 
DALCOMUNI, VALTER BRACHT, AMARÍLIO 
FERREIRA NETO, JOSÉ EDUARDO 
MACEDO PEZZOPANE, ANTÔNIO CARLOS 
COUTINHO, DANIELLI CALABREZ    
MARTINS E FREDERICO DE SOUZA   
RAMOS CARNEIRO. AUSENTES, COM 
JUSTIFICATIVA, OS SENHORES 
CONSELHEIROS: DIRCEU PRATISSOLI E 
MÁRIO CLÁUDIO SIMÕES. AUSENTES, OS 
SENHORES CONSELHEIROS: MARCELO 
ALMEIDA GUERZET, ANDRÉ COUTO DOS 
SANTOS E ARTHUR DE SOUZA MOREIRA. 
O CONSELHO ESTÁ, NO MOMENTO, SEM 
DOIS REPRESENTANTES DO CORPO 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO. O REITOR DO 
PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR É O 
ATUAL REITOR. 

 

                                                     
                                Havendo número legal, o Senhor Presidente 
declarou aberta a Sessão. 01. APRECIAÇÃO DE ATA: Foi apreciada e 
aprovada pela plenária, por unanimidade, a Ata da Sessão Ordinária do dia 28 
de fevereiro de 2008. 02. COMUNICAÇÃO: A Conselheira Maristela Gomes 
da Silva, com a palavra, informou que está acontecendo desde o dia 24 de 
março do corrente ano, a Semana de Engenharia. Salientou, em seguida, que 
a realização deste evento só está sendo possível devido ao apoio do Centro 
de Ciências Humanas e Naturais (CCHN), do Centro de Educação (CE) e do 
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Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE). O Conselheiro Eustáquio 
Vinícius Ribeiro de Castro, com a palavra, comunicou que foram defendidas 
duas dissertações de mestrado dos programas de matemática e química do 
Centro de Ciências Exatas (CCE). 03. EXPEDIENTE: Os Conselheiros Renato 
Pirola, decano na Presidência da Comissão de Orçamento e Finanças, e 
Carlos Alberto Redins, Presidente da Comissão de Assuntos Didáticos, 
Científicos e Culturais, solicitaram inclusão em pauta dos seguintes processos                   
nos: 35.644/2007-14 – Departamento de Economia/CCJE – Criação do Curso 
de Pós-graduação “Lato Sensu” Especialização em Gestão de Agronegócios, 
modalidade a distância; 42.172/2007-56 – Programa de Pós-graduação em 
Atenção à Saúde Coletiva – Criação do Curso de Pós-graduação “Lato Sensu” 
Especialização em Estratégia em Saúde da Família; Convênio a ser celebrado 
entre a UFES e o Município de Vitória e Contrato a ser celebrado entre a 
UFES e a Fundação Ceciliano Abel de Almeida (FCAA); 32.671/2007-35 – 
Departamento de Engenharia Mecânica/CT – Criação do Curso de               
Pós-graduação “Lato Sensu” Especialização em Engenharia de 
Condicionamento/Comissionamento e Contrato a ser celebrado entre a UFES 
e a Fundação Espírito-santense de Tecnologia (FEST) e 33.029/2007-73 – 
Departamento de Ciências Contábeis/CCJE – Projeto de Desenvolvimento 
Institucional do Departamento de Ciências Contábeis e Contrato a ser 
celebrado entre a UFES e a Fundação Ceciliano Abel de Almeida (FCAA). Em 
seguida, solicitaram exclusão do item 04.10 constante da pauta, processo        
nº 28.482/2007-68 – Departamento de Engenharia Ambiental/CT – Criação do 
Programa de Pós-graduação stricto sensu, em nível de Mestrado Profissional, 
em Engenharia de Saúde Pública e Desenvolvimento Sustentável. O 
Conselheiro Renato Pirola, com a palavra, solicitou inclusão em pauta do 
processo nº 2.258/2006-11 – Secretaria de Produção e Difusão Cultural 
(SPDC) – Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2007 celebrado entre a 
UFES e a empresa Venturini Consultoria – Serviços em Informática. Todas as 
inclusões solicitadas, bem como o pedido de exclusão foram aprovados por 
unanimidade pela plenária. Não houve inversão de processos constantes da 
pauta. 04. ORDEM DO DIA: 04.01. PROCESSO Nº 41.997/2007-53 – 
DEPARTAMENTO DE DIREITO/CCJE – Criação do Curso de Pós-graduação 
“Lato Sensu” Especialização em Hermenêutica e Prática Jurídica e Contrato a 
ser celebrado entre a UFES e a Fundação Ceciliano Abel de Almeida (FCAA). 
O Conselheiro Renato Pirola, com a palavra, fez a leitura de seu parecer e do 
parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis à referida criação 
e ao 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 maioria. Baixadas as DECISÕES NÚMEROS VINTE E VINTE 
E UM BARRA DOIS MIL E OITO. Após a aprovação desse processo, o 
Conselheiro Frederico de Souza Ramos Carneiro apresentou a seguinte 
declaração de voto, in verbis: “DECLARAÇÃO DE VOTO. Declaro voto contra 
ao processo nº 41.997/2007-53 e demais processos relacionados à abertura 
de cursos pagos dentro deste estabelecimento público de ensino superior 
universitário. Apesar de não descumprir as normas que regem a criação de 
cursos, os processos apresentados neste Conselho reafirmam a lógica 
mercantilizante dos cursos pagos. O voto contrário segue determinação das 
resoluções do último Congresso dos Estudantes da UFES, que além de 
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questionar o caráter excludente dos cursos pagos, também desqualifica a 
expansão de atividades acadêmicas pagas. Gostaria de ressaltar que prezo 
pela construção de uma universidade pública, onde todos tenham direito de 
estudar sem custos e com garantias de permanência. Sala das Sessões, 27 
de março de 2008. Frederico de Souza Ramos Carneiro. Conselheiro”.    
04.02. PROCESSO Nº 41.577/2007-77 – DEPARTAMENTO DE 
DESPORTOS/CEFD – Criação do Curso de Pós-graduação “Lato Sensu” 
Especialização em Prescrição do Exercício Físico para Saúde e Contrato a ser 
celebrado entre a UFES e a Fundação Ceciliano Abel de Almeida (FCAA). A 
Conselheira Lilian Coutinho Yacovenco, com a palavra, fez a leitura de seu 
parecer e do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis à 
referida criação e ao 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 maioria. Baixadas as DECISÕES NÚMEROS VINTE 
E DOIS E VINTE E TRÊS BARRA DOIS MIL E OITO. 04.03. PROCESSO                       
Nº 27.478/2007-82 – DEPARTAMENTO DE ECONOMIA/CCJE – Criação do 
XII Curso de Pós-graduação “Lato Sensu” Especialização em Comércio 
Exterior e Contrato a ser celebrado entre a UFES e a Fundação Ceciliano 
Abel de Almeida (FCAA). A Conselheira Lilian Coutinho Yacovenco, com a 
palavra, fez a leitura de seu parecer e do parecer da Comissão de Orçamento 
e Finanças, favoráveis à referida criação e ao 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 maioria. Baixadas as 
DECISÕES NÚMEROS VINTE E QUATRO E VINTE E CINCO BARRA DOIS 
MIL E OITO. 04.04. PROCESSO Nº 39.413/2007-80 - GABINETE DO 
REITOR (GR) – Contrato a ser celebrado entre a UFES e a empresa AZ 
Turismo e Viagens Ltda. A Conselheira Lilian Coutinho Yacovenco, 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 locação de 
ônibus executivo, tipo rodoviário, para viagens intermunicipais e 
interestaduais, com abrangência em todo território nacional para atender à 
UFES, pelo período de 12 (doze) meses. Em discussão, em votação, 
aprovados por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO VINTE E SEIS 
BARRA DOIS MIL E OITO. 04.05. PROCESSO Nº 34.875/2007-19 – 
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/CAr – Criação do Curso de 
Pós-graduação “Lato Sensu” Especialização em Linguagens Audiovisuais e 
Multimídia e Contrato a ser 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 criação e ao 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 maioria. Baixadas as DECISÕES 
NÚMEROS VINTE E SETE E VINTE E OITO BARRA DOIS MIL E OITO. 
04.06. PROCESSO Nº 35.079/2007-95 – DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO/CCJE – Criação do Curso de Pós-graduação “Lato Sensu” 
Especialização em Logística, modalidade a distância. O Conselheiro Valter 
Bracht, com a palavra, fez a leitura de seu parecer e do parecer da Comissão 
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de Orçamento e Finanças, favoráveis à referida criação e ao 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. A Conselheira Maristela Gomes da Silva, com a 
palavra, pediu “vista” do processo, sendo este pedido deferido pelo Senhor 
Presidente. 04.07. PROCESSO Nº 19.893/2006-81 – DEPARTAMENTO DE 
DIREITO/CCJE – Criação do Curso de Pós-graduação “Lato Sensu” 
Especialização em Direito Processual Civil e Contrato a ser celebrado entre a 
UFES e a Fundação Ceciliano Abel de Almeida (FCAA). A Conselheira 
Cristina Engel de Alvarez, com a palavra, fez a leitura de seu parecer e do 
parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis à referida criação 
e ao 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 maioria. Baixadas as DECISÕES NÚMEROS VINTE E NOVE 
E TRINTA BARRA DOIS MIL E OITO. 04.08. PROCESSO Nº 16.882/2006-40 
– DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/CT – Prestação     
de Contas do Convênio de Cooperação Técnico-administrativa                        
nº 012/ANTT/2006 celebrado entre a UFES e a Agencia Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT). A Conselheira Cristina Engel de Alvarez, com 
a palavra, fez a leitura de seu parecer e do parecer da Comissão de 
Orçamento e Finanças, favoráveis à referida prestação de contas. Após 
algumas discussões entre os presentes, o Conselheiro Renato Pirola solicitou 
que o mencionado processo fosse retirado de pauta para ser anexada cópia 
do convênio. Dessa forma, o referido processo foi retirado de pauta. 04.09. 
PROCESSO Nº 40.681/2007-44 – DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA/CT 
– Convênio a ser celebrado entre a UFES e a Universidade de Luxemburgo. O 
Conselheiro Carlos Alberto Redins, com a palavra, fez a leitura do parecer da 
Comissão de Assuntos Didáticos, Científicos e Culturais, favoráveis ao 
referido convênio, cujo objetivo é oferecer a estudante da UFES a 
oportunidade de realizar um estágio em Ciência da Computação na 
Universidade de Luxemburgo, desenvolvendo a linguagem Java e padrões 
UML. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Baixada a 
DECISÃO NÚMERO TRINTA E UM BARRA DOIS MIL E OITO. 04.10. 
PROCESSO Nº 35.644/2007-14 – DEPARTAMENTO DE ECONOMIA/CCJE 
– Criação do Curso de Pós-graduação “Lato Sensu” Especialização em 
Gestão de Agronegócios, modalidade a distância. 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 criação. 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 DOIS BARRA DOIS MIL E OITO. 04.11. 
PROCESSO Nº 42.172/2007-56 – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ATENÇÃO À SAUDE COLETIVA – Criação do Curso de Pós-graduação “Lato 
Sensu” Especialização em Estratégia em Saúde da Família; Convênio a ser 
celebrado entre a UFES e o Município de Vitória e Contrato a ser 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 criação e ao 
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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. Baixadas as DECISÕES NÚMEROS TRINTA E 
TRÊS E TRINTA E QUATRO BARRA DOIS MIL E OITO. 04.12. PROCESSO 
Nº 32.671/2007-35 – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA/CT – 
Criação do Curso de Pós-graduação “Lato Sensu” Especialização em 
Engenharia de Condicionamento/Comissionamento e Contrato a ser 
celebrado entre a UFES e a Fundação Espírito-santense de Tecnologia 
(FEST). 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 criação e ao 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. A Conselheira 
Maristela Gomes da Silva, com a palavra, propôs que fosse alterado no 
contrato o nome do ordenador de despesas, conforme a Portaria do Magnífico 
Reitor que dá responsabilidade de ordenação de despesas ao diretor do setor 
demandante. Explicou, em seguida, que neste caso o setor demandante não é 
a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), mas sim o Centro 
Tecnológico (CT). Após, ainda com a palavra, informou que na primeira 
versão do contrato aparece o diretor em exercício do CT como ordenador de 
despesas, sendo assim, precisa-se fazer a correção neste contrato. O Senhor 
Presidente, com a palavra, esclareceu que a Portaria está em vigor e 
consultou o Conselheiro Valter Bracht para saber se ele acata a proposta da 
Conselheira Maristela Gomes da Silva. O Conselheiro Valter Bracht, com a 
palavra, respondeu positivamente. O Conselheiro Renato Pirola, com a 
palavra, informou que discutiram sobre essa norma na reunião da Comissão 
de Orçamento e Finanças realizada nesta data. Mencionou que enquanto a 
Portaria estiver em vigor, precisa ser observada, sendo assim o assunto não é 
passivo de discussão, mas sim de adequação. Em votação, aprovados por 
unanimidade. Baixadas as DECISÕES NÚMEROS TRINTA E CINCO E 
TRINTA E SEIS BARRA DOIS MIL E OITO. 04.13. PROCESSO                    
Nº 33.029/2007-73 – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS/CCJE – 
Projeto de Desenvolvimento Institucional do Departamento de Ciências 
Contábeis e Contrato a ser 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 aos referidos projeto e 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 SETE BARRA DOIS 
MIL E OITO. 04.14. PROCESSO Nº 2.258/2006-11 – SECRETARIA DE 
PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL (SPDC) – Primeiro Termo Aditivo ao 
Contrato nº 33/2007 celebrado entre a UFES e a empresa Venturini 
Consultoria – Serviços em Informática. O Conselheiro Valter Bracht, 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 prorrogar a 
vigência contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 14 de março de 
2008, e modificar o valor contratual. Em discussão, em votação, aprovados 
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por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO TRINTA E OITO BARRA 
DOIS MIL E OITO. 05. PALAVRA LIVRE: A Conselheira Lilian Coutinho 
Yacovenco, com a palavra, comunicou que esta será sua última sessão neste 
Conselho. Destacou que cumpriu ao longo desses quatros anos de mandato 
os objetivos de sua gestão, e de todos aqueles que acreditaram em sua 
proposta. Ainda com a palavra, salientou que nesses anos, a convivência com 
os Conselheiros desse espaço institucional fez com que ela pudesse aprender 
o quanto a Universidade é diversa e o quanto a UFES cresceu. Explicou que 
possuía objetivos de ver o Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN) 
crescer, e mostrar o espaço heterogêneo que ele próprio é. Trata-se de um 
centro de ensino que modificou sua perspectiva de atuação, antes sua 
característica era de ser um centro que ministrava inúmeras aulas a quase 
todos os cursos da UFES, hoje é um centro que se apresenta como um 
importante pólo de pesquisa, extensão e de programas de pós-graduação. 
Seguidamente, disse que quando assumiu a direção, o CCHN tinha 05 (cinco) 
programas de pós-graduação, hoje são 11 (onze) programas; 02 (dois) com 
Doutorado, e o de psicologia, de referência nacional. Aproveitou, também, 
para agradecer a Administração Central o apoio dado ao CCHN para 
concretizar os 06 (seis) novos programas citados. Em seguida, fez um 
agradecimento especial ao professor Francisco Guilherme Emmerich, Pró-
reitor de Pós-graduação, ao professor Antônio Alberto Fernandes, ex-diretor 
de Pós-graduação da PRPPG, aos colegas do Conselho Universitário pela 
convivência e aprendizado ao longo desses quatro anos, a equipe do 
Departamento de Administração dos Órgãos Colegiados Superiores (DAOCS) 
pela presteza e colaboração. Agradeceu, também, aos servidores do 
Departamento de Administração da Pró-reitoria de Administração 
(DA/PROAD), Renato Dias Fraga e Rosemary Aguiar Nicácio Gagno, ao 
arquiteto Luis Gonzaga Cola Júnior, por reorganizar o espaço físico do CCHN, 
ao senhor Apolinário Atayde Blasco Pena pelas orientações preciosas, aos 
Pró-reitores de Administração por entenderem e atenderem as demandas do 
Centro, aos membros e ex-membros da Comissão de Orçamento e Finanças, 
professores Renato Pirola, Amarílio Ferreira Neto e José Eduardo Macedo 
Pezzopane. Por fim, agradeceu aos professores Reinaldo Centoducatte e 
Rubens Sergio Rasseli pelo apoio. A Conselheira Sonia Maria Dalcomuni, com 
a palavra, agradeceu a Conselheira Lilian Coutinho Yacovenco, pela atenção 
dada ao processo da professora Ângela Maria Murandi, e a este Conselho 
pela apreciação, na pauta de hoje, dos processos do Centro de Ciências 
Jurídicas e Econômicas (CCJE). O Conselheiro Amarílio Ferreira Neto, com a 
palavra, agradeceu a Conselheira Lilian Coutinho Yacovenco pelo 
aprendizado, este que foi mútuo, em todos esses anos de seu mandato na 
direção do Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN). O Conselheiro 
Renato Pirola, com a palavra, agradeceu a Conselheira Lilian Coutinho 
Yacovenco pela convivência. Destacou, em seguida, que além de uma colega 
ganhou também uma amiga. Após, lembrou que quando da criação do Centro 
Universitário Norte do Espírito santo (CEUNES), o CCHN assim como os 
demais Centros – Centro Tecnológico (CT), Centro de Ciências Agrárias 
(CCA), Centro de Ciências Exatas (CCE), Centro de Ciências da Saúde (CCS) 
– sempre estiveram presentes. Sendo que o CCS, além de ajudar no 
processo de criação do CEUNES, também colaborou na elaboração do 
Comitê de Ética e Pesquisa. Informou, posteriormente, que o Programa de 
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Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
(REUNI) está criando no CEUNES o curso de Letras Português, sendo assim 
tomou a liberdade de convidá-la juntamente com mais uma colega do 
Departamento de Letras para que juntas pudessem ajudá-los na elaboração 
do Projeto Político Pedagógico para o Curso. Comunicou, também, que o 
CEUNES conseguiu encaminhar dois Programas de Pós-graduação stricto 
sensu. O primeiro programa é na área de Agronomia e chama-se “Agriculturas 
Tropicais”, o segundo trata-se de um programa na área da Biologia chamado 
“Biodiversidade Tropical”. O Conselheiro Reinaldo Centoducatte, com a 
palavra, agradeceu a Conselheira Lilian Coutinho Yacovenco pela convivência 
e colaboração que estabeleceu junto a este Conselho, e ao excelente trabalho 
realizado ao longo dos 04 (quatro) anos que ficou na direção do CCHN. 
Finalizou dizendo que mesmo a Conselheira não estando mais exercendo a 
direção do centro as portas desta Administração estarão sempre abertas para 
ela. A Conselheira Maristela Gomes da Silva, com a palavra, lembrou que 
qualquer diretor tem que se dedicar ao seu Centro, ter disponibilidade, e isso 
a Conselheira Lilian Coutinho Yacovenco sempre teve. Recordou, em 
seguida, que a Conselheira sempre trabalhou por objetivos comuns da 
Universidade, muitas vezes tendo até que passar por cima de seus ideais. O 
Senhor Presidente, com a palavra, agradeceu a Conselheira Lilian Coutinho 
Yacovenco pelo convívio. Em seguida, disse que aprendeu muito com ela 
durante esses anos em que trabalharam juntos, buscando sempre um diálogo 
sincero e objetivo. Após, finalizou dizendo que essa Administração estará 
sempre a sua disposição. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
declarou encerrada a Sessão às dezesseis horas. Do que era para constar, 
eu, Rita de Cássia Rebello Loss, secretariando os trabalhos, lavrei a presente 
Ata que, após lida e aprovada, segue devidamente assinada por mim e pelos 
Senhores Conselheiros presentes. 
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