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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 
SANTO, REALIZADA NO DIA TRÊS DE 
JUNHO 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, E 
COM A PRESENÇA DOS SENHORES 
CONSELHEIROS: CARLOS ALBERTO 
REDINS, CELSO JOSÉ MUNARO, 
EDEBRANDE CAVALIERI, EUSTÁQUIO 
VINÍCIUS RIBEIRO DE CASTRO, MARIA 
APARECIDA SANTOS CORRÊA BARRETO, 
RENATO PIROLA, VALTER BRACHT, WALDIR 
CINTRA DE JESUS JÚNIOR, AMARÍLIO 
FERREIRA NETO, JOSÉ EDUARDO MACEDO 
PEZZOPANE, EMÍLIO MAMERI NETO, 
ADAUTO EMMERICH OLIVEIRA E MÁRIO 
CLÁUDIO SIMÕES. AUSENTES, COM 
JUSTIFICATIVA, O SENHOR VICE-REITOR, 
PROFESSOR REINALDO CENTODUCATTE, E 
OS SENHORES CONSELHEIROS: CRISTINA 
ENGEL DE ALVAREZ E SONIA MARIA 
DALCOMUNI. AUSENTES, OS SENHORES 
CONSELHEIROS: ANDRÉ COUTO DOS 
SANTOS, ARTHUR DE SOUZA MOREIRA, 
GEAN JACCOUD FARIA E WALESKA 
TIMÓTEO DA SILVA. 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. COMUNICAÇÃO: O Conselheiro Amarílio 
Ferreira Neto, com a palavra, informou que no dia 30 de maio do corrente ano 
recebeu documentos dos Centros desta Universidade em relação ao que cada 
Centro deseja no sentido de transformar vagas de professores substitutos em 
efetivos, conforme havia sido encaminhado às unidades, porém algumas 
unidades ainda não responderam. Sendo assim, ainda com a palavra, solicitou, 
a quem ainda não enviou os documentos, que o façam o mais rápido possível. O 
Conselheiro Emílio Mameri Neto, com a palavra, comunicou que em virtude de 
uma reunião já agendada com o Secretário de Saúde do Estado do Espírito 
Santo precisará se ausentar a esta Sessão. O Conselheiro, Eustáquio Vinicius 
Ribeiro de Castro, convidou a todos os Conselheiros presentes para a posse do 
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professor Armando Biondo Filho como novo diretor do Centro de Ciências 
Exatas (CCE), que será hoje às 18 horas no auditório do IC-II.                           
02. EXPEDIENTE: Não houve. 03. ORDEM DO DIA: 03.01. PROCESSO              
Nº 28.287/2007-38 – LUCILA MARTA BLANK – Recurso Administrativo. O 
Conselheiro Carlos Alberto Redins, com a palavra, fez a leitura de seu parecer 
de pedido de vista. Em seguida, o Conselheiro Mário Cláudio Simões, com a 
palavra, informou que a Comissão de Legislação e Normas acata integralmente 
o parecer de pedido de vista do Conselheiro Carlos Alberto Redins. Desta forma, 
o Senhor Presidente colocou em votação o parecer da Comissão de Legislação 
e Normas, tendo sido este aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO 
NÚMERO SETENTA E DOIS BARRA DOIS MIL E OITO.                             
03.02. PROCESSO Nº 28.985/2007-33 – PREFEITURA UNIVERSITÁRIA – 
Homologação do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 98/2007 celebrado entre 
a UFES e a empresa Servip RH Serviços Gerais Ltda e aprovação do Segundo 
Termo Aditivo ao referido Contrato. 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 Primeiro Termo 
Aditivo e à aprovação do Segundo Termo Aditivo, objetivando, respectivamente, 
acrescer 25% (vinte e cinco por cento) do item do contrato correspondente a 02 
(dois) motoristas, para atender ao Centro de Ciências Agrárias (CCA), em 
Alegre, e ao Centro Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES), em São 
Mateus, e reduzir o valor contratual em virtude da supressão da cobrança da 
Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). Em discussão, 
em votação, aprovados por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO 
SETENTA E TRÊS BARRA DOIS MIL E OITO. 03.03. PROCESSO                  
Nº 26.780/2007-13 – GRÁFICA UNIVERSITÁRIA – Termo de Reconhecimento 
de Dívida a ser celebrado entre a UFES e a RADIOBRÁS – Empresa Brasileira 
de Comunicação S.A. 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. Em discussão, em votação, aprovados 
por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO SETENTA E QUATRO 
BARRA DOIS MIL E OITO. 03.04. PROCESSO Nº 42.461/2007-55 – NÚCLEO 
DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA (NE@AD) – Projeto de Extensão 
“Seminário EAD em debate na UFES: formação de professores, tutores e 
coordenadores de pólo para a UAB” 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 Projetos e Contrato. Em 
discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Baixada a DECISÃO 
NÚMERO SETENTA E CINCO BARRA DOIS MIL E OITO. 03.05. PROCESSO 
Nº 9.873/2005-41 – PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO (PROEX) – Sétimo Termo 
Aditivo ao Contrato nº 26/2005 celebrado entre a UFES e a Fundação Ceciliano 
Abel de Almeida (FCAA). O Conselheiro Valter Bracht fez a leitura de seu 
parecer e do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis ao 
referido termo aditivo, cujo objetivo é objetivando incluir planilha de receitas e 
despesas reorçamentada ao instrumento original. Em discussão, em votação, 
aprovados por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO SETENTA E SEIS 
BARRA DOIS MIL E OITO. 03.06. PROCESSO Nº 8.166/2006-99 – 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/CCJE – Homologação do Segundo 
Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2007 celebrado entre a UFES e a Fundação 
Ceciliano Abel de Almeida (FCAA) e aprovação do Terceiro Termo Aditivo ao 
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referido Contrato. O Conselheiro Valter Bracht fez a leitura de seu parecer e do 
parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis à referida 
homologação do Segundo Termo Aditivo e à aprovação do Terceiro Termo 
Aditivo, cujos objetivos são incluir nova planilha de receitas e despesas com 
pedido de reorçamentação, referente aos recursos provenientes do convênio    
nº 05/2006 celebrado entre a UFES e o Banco do Brasil S.A. Em discussão, em 
votação, aprovados por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO 
SETENTA E SETE BARRA DOIS MIL E OITO. 03.07. PROCESSO                       
Nº 24.437/2007-34 – SINDICATO DOS TRABALHADORES NA UFES 
(SINTUFES) – Pedido de reconsideração da Decisão nº 14/2008 do Conselho 
Universitário. O Conselheiro Mário Cláudio Simões, com a palavra, fez a leitura 
de seu parecer e do parecer da Comissão de Legislação e Normas, contrários 
ao referido pedido de reconsideração. Em discussão, em votação, aprovados 
por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO SETENTA E OITO BARRA 
DOIS MIL E OITO. 04. PALAVRA LIVRE: O Conselheiro Renato Pirola, com a 
palavra, comunicou que o Centro Universitário Norte do Espírito Santo 
(CEUNES) acabou de realizar 31 (trinta e um) concursos para professor, e que o 
Centro depende da contratação desses professores para continuar suas 
atividades, pois sem essa contratação coloca-se em risco a execução do 
próximo vestibular para as vagas previstas para o CEUNES, por exemplo. Em 
seguida, informou que desses concursos apenas dois não lograram êxito. Existe 
um professor da Universidade Federal do Rio Grande que tem interesse em vir 
para o CEUNES, e o CEUNES tem interesse no concurso deste. Foi feita uma 
solicitação ao Departamento de Recursos Humanos (DRH), há 25 (vinte e cinco) 
dias, de que a vaga frustrada no concurso fosse destinada a Universidade 
Federal do Rio Grande em troca da vinda do professor citado, porém até agora 
não obtiveram nenhuma resposta. Ainda com a palavra, disse que o segundo 
caso trata-se do concurso de Engenharia de Produção, que também não logrou 
êxito nos dois concursos realizados; um realizado no Centro Tecnológico (CT) e 
o outro no Centro de Ciências Agrárias (CCA). Em ambos os casos            
tratava-se de uma vaga, mas foram aprovados 02 (dois) candidatos e, 
surpreendentemente, o candidato aprovado em segundo lugar, tanto com CT 
quanto no CCA, foi o mesmo. Ao ser consultado para saber para onde gostaria 
de ir, o candidato aprovado mostrou interesse em ir para o CEUNES. Fato este 
que também foi encaminhado ao DRH. Após, lembrou que não foi só a UFES e 
nem o campus de São Mateus que fizeram concursos para professor, isso 
aconteceu em todo o Brasil, e as pessoas que se candidataram aqui também o 
fizeram em outras Instituições; logo, na medida em que se demora a fazer tais 
contratações outros lugares podem ser mais rápidos, fazendo com que a UFES 
perca os candidatos aprovados. Seguidamente, destacou que caso isso ocorra, 
é importante frisar que não estaremos perdendo só o candidato, mas também o 
esforço e o dinheiro que foi investido. Finalizou, agradecendo a todos que 
compareceram à Solenidade de assinatura do decreto de desapropriação da 
fazenda da área que vai sediar a fazenda experimental do CEUNES, fato este 
que aconteceu no Palácio Anchieta no dia 29 de maio de 2008. O Conselheiro 
Amarílio Ferreira Neto, com a palavra, disse que é pertinente a preocupação do 
Conselheiro Renato Pirola e que há uma dificuldade em relação a esse assunto. 
Em seu entendimento, no caso da UFES, o Governo Federal tem cumprido com 
o que foi acertado. Do ponto de vista da Administração há um registro tanto por 
meio da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior (ANDIFES) ao Governo Federal, quanto documento particular da UFES 
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protocolado na Secretaria de Educação Superior (SESu) do Ministério da 
Educação (MEC). Finalizando, mencionou que sua expectativa enquanto        
Pró-reitor é acreditar no Governo que assinou e cumpriu com todos os 
compromissos até agora, confiar naquelas Unidades que realizaram concursos, 
e esperar que tudo isso seja resolvido até o mês de junho, que é a data limite. O 
Conselheiro Carlos Alberto Redins, com a palavra, parabenizou a nova empresa 
encarregada da vigilância da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 
pelo excelente trabalho que tem realizado nos campi. Em Maruípe, por exemplo, 
diminuiu-se consideravelmente o número de furtos. O Conselheiro Mario Cláudio 
Simões, com a palavra, comunicou que chegou à Comissão de Legislação e 
Normas (CLN) um processo vindo da Procuradoria Jurídica propondo alteração 
da Resolução nº 13/2002 do Conselho Universitário, mas já existe na CLN um 
processo bem antigo propondo tal alteração. Ainda com a palavra, solicitou que 
fosse realizada uma reunião conjunta com as demais Comissões para que se 
possa analisar o processo supracitado. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente declarou encerrada a Sessão às dezesseis horas. Do que era para 
constar, eu, Renato Carlos Schwab Alves, secretariando os trabalhos, lavrei a 
presente Ata que, após lida e aprovada, segue devidamente assinada por mim e 
pelos Senhores Conselheiros presentes. 
 

 
 
 
 
 
 


