
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO
SANTO, REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO
DE JULHO DE DOIS MIL E TRÊS, ÀS NOVE
HORAS E QUINZE MINUTOS, NA SALA DAS
SESSÕES, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO DA
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, SEDE DA
REITORIA, CAMPUS UNIVERSITÁRIO “ALAOR
DE QUEIROZ ARAÚJO”, SOB A PRESIDÊNCIA
DO MAGNÍFICO REITOR, PROFESSOR JOSÉ
WEBER FREIRE MACEDO, COM A
PRESENÇA DO SENHOR VICE-REITOR,
PROFESSOR RUBENS SERGIO RASSELI, E
DOS SENHORES CONSELHEIROS: MARIA DE
FÁTIMA MONTEIRO DA SILVA, MARIA JOSÉ
CAMPOS RODRIGUES, MARISTELA GOMES
DA SILVA, PAULO CÉSAR DA SILVA LIMA,
ATTÍLIO COLNAGO FILHO, WILSON MARIO
ZANOTTI, REINALDO CENTODUCATTE,
SEBASTIÃO PIMENTEL FRANCO, SONIA
MARIA DALCOMUNI, HERBERT BARBOSA
CARNEIRO, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA,
LAERTE FERREIRA DAMASCENO, ADRIANA
PEREIRA CAMPOS, LUIZ CLÁUDIO FRANÇA,
WELLINGTON PEREIRA, REGINA MELLO
SCHOEFFER, NELSON GUILHERME ROSADO
TORRES E MARIANE DE FREITAS
CORDEIRO. AUSENTES OS CONSELHEIROS:
LEONARDO LOPES DE OLIVEIRA E
FERNANDO AVELLAR TONELLI. O REITOR
DO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR É
O ATUAL REITOR.

Havendo número legal, o Senhor Presidente
declarou aberta a Sessão. 01. APRECIAÇÃO DE ATA: Foram apreciadas e
aprovadas, por unanimidade, as Atas das Sessões Extraordinárias dos dias 27 de
junho e 04 de julho do corrente ano. 02. COMUNICAÇÃO: O Senhor Presidente,
com a palavra, deu voto de boas vindas aos representantes do Corpo Docente
eleitos pela Comunidade para este Conselho, Professores: Luis Cláudio França e
Adriana Pereira Campos, titulares, Santinho Ferreira de Souza e Ângelo Gil Pezzino
Rangel, suplentes, respectivamente, ao Conselheiro Alberto Ferreira de Souza, que
atualmente é o Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional desta
Universidade; e ao Diretor do Departamento Médico do Hospital Universitário
Cassiano  Antonio  Moraes - HUCAM,   Conselheiro   Laerte   Ferreira  Damasceno,
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suplente do Conselheiro Paulo Mendes Peçanha. 03. EXPEDIENTE: Não Houve
exclusão e/ou inversão de processo da pauta. 04. ORDEM DO DIA: 04.01.
PROCESSO Nº 8.084/03-01 – CONSELHO UNIVERSITÁRIO – Homologação dos
novos representantes do Corpo Docente  eleitos pela Comunidade Universitária para
este Conselho. O Senhor Presidente, com a palavra, fez a leitura do resultado final
da eleição de escolha de representantes do corpo docente junto a este Conselho,
homologado pela Comissão Eleitoral designada pela Portaria nº 321/2003 – R, onde
os votos válidos foram assim distribuídos: Chapa 1 – Adriana Pereira Campos –
Titular e Ângelo Gil Pezzino Rangel – Suplente: 280 (duzentos e oitenta) votos;
Chapa 2 – Luis Cláudio França – Titular e Santinho Ferreira de Souza – Suplente:
296 (duzentos e noventa e seis) votos; Chapa 3 – Tânia Mara Corrêa Ferreira –
Titular e Maria Elizabeth Barros de Barros – Suplente: 191 (cento e noventa e um)
votos; Chapa 4 – Mario Sarcinelli Filho – Titular e Nevelton Heringer – Suplente: 217
(duzentos e dezessete) votos. Tendo sido, portanto, eleitas as Chapas 1 e 2.
Finalizando, o Senhor Presidente, com a palavra, deu inicio ao processo de votação,
tendo sido a referida homologação aprovada por unanimidade. Baixada a
RESOLUÇÃO NÚMERO VINTE E SEIS BARRA DOIS MIL E TRÊS. A Conselheira
Adriana Pereira Campos, com a palavra, agradeceu aos professores que apoiaram e
participaram do processo eleitoral. Informou, ainda, que na carreira universitária,
atualmente, a aposentadoria é o maior atrativo, não somente pela reforma da
previdência, como também, pela falta de incentivo salarial para que os professores
possam continuar exercendo seu ofício. Levantou a questão do complemento
salarial que virou a Dedicação Exclusiva – DE, sugerindo que os professores que
não são DE e os professores que não querem DE sejam liberados, porém que estes
últimos tragam sua contribuição para a Universidade. Abordou também, a
necessidade da Universidade ser beneficiada por empresas privadas que utilizam
nossas pesquisas, mas não estão apresentando nenhuma contribuição. O
Conselheiro Luiz Cláudio França, com a palavra, agradece aos colegas docentes
que se manifestaram no pleito Eleitoral, considerando a dificuldade para mobilizar
todo o corpo docente da Universidade. Diz ter a pretensão de aprender muito com
todos os Conselheiros presentes na Sessão e coloca seu nome a disposição para as
discussões que, como representante do corpo docente, ele possa contribuir. O
Conselheiro Santinho Ferreira de Souza, com a palavra, diz que espera, junto com
seus colegas representantes, especialmente com os estudantes, funcionários,
diretores e pró-reitores e a Reitoria, contribuir para o fortalecimento da Universidade
em todos os aspectos e orientação. O Conselheiro Sebastião Pimentel Franco, com
a palavra, parabenizou a todos que participaram do pleito eleitoral, em especial as
chapas vencedoras. Desejou à Conselheira Adriana Pereira Campos muito sucesso,
dizendo acreditar no desempenho brilhante que a mesma terá no papel para o qual
foi eleita. A Conselheira Sonia Maria Dalcomuni, com a palavra, parabenizou os
quatro representantes docentes e disse estar disposta a colaborar nas discussões e
nos debates para a melhoria da qualidade de representação dos colegas. O
Conselheiro Alberto Ferreira de Souza, com a palavra, parabenizou a todos que
participaram do processo eleitoral e principalmente aos eleitos. O Conselheiro
Wellington Pereira, com a palavra, saúda a todos os eleitos e os deseja boas vindas,
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enfatizando conhecer e respeitar o trabalho dos mesmos. 04.02. PROCESSO N
9.904/99-52 – PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – Modelo de
contrato para afastamento de docentes para aperfeiçoamento em instituições
nacionais ou estrangeiras em nível de pós-graduação de natureza presencial. O
Conselheiro Attílio Colnago Filho, com a palavra, fez a leitura do pedido de vista do
Conselheiro Kleber Perini Frizzera. Após várias discussões entre os Conselheiros
presentes a Plenária decidiu, por unanimidade, considerando a ausência justificada
do autor do pedido de vista, Conselheiro Kleber Perini Frizzera, retirar o processo de
pauta. 04.03. PROCESSO Nº 1.701/03-30 – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS
CONTÁBEIS – Criação do Curso de Pós-Graduação “lato sensu” Especialização em
Controle da Administração Pública. O Conselheiro Sebastião Pimentel Franco, com
a palavra, fez a leitura do seu parecer e do parecer conjunto das Comissões de
Assuntos Didáticos, Científicos e Culturais e de Orçamento e Finanças favoráveis à
referida criação. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Baixada a
DECISÃO NÚMERO TRINTA E SETE BARRA DOIS MIL E TRÊS. 04.04.
PROCESSO N 6.928/03-62 – CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS –
Criação do Curso de Pós-Graduação “lato sensu” Especialização em Bases
Nutricionais e Metabólicas do Exercício Físico e da Saúde. O Conselheiro Sebastião
Pimentel Franco, com a palavra, fez a leitura do seu parecer e do parecer conjunto
das Comissões de Assuntos Didáticos, Científicos e Culturais e de Orçamento e
Finanças favoráveis à referida criação. Em discussão, em votação, aprovados por
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO TRINTA E OITO BARRA DOIS MIL E
TRÊS. 04.05. PROCESSO N 6.929/03-25 – CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E
DESPORTOS – Criação do Curso de Pós-Graduação “lato sensu” Especialização
em Bases Científicas da Educação Física. O Conselheiro Sebastião Pimentel
Franco, com a palavra, fez a leitura do seu parecer e do parecer conjunto das
Comissões de Assuntos Didáticos, Científicos e Culturais e de Orçamento e
Finanças favoráveis à referida criação. Em discussão, em votação, aprovados por
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO TRINTA E NOVE BARRA DOIS MIL
E TRÊS. 04.06. PROCESSO N 1.279/03-02 – PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - CE – Criação do Curso de Pós-Graduação “stricto
sensu” Doutorado em Educação. O Conselheiro Sebastião Pimentel Franco, com a
palavra, fez a leitura do seu parecer e do parecer conjunto das Comissões de
Assuntos Didáticos, Científicos e Culturais, de Legislação e Normas e de Orçamento
e Finanças favoráveis à criação do curso. Em discussão, em votação, aprovados por
unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO VINTE E SETE BARRA DOIS MIL
E TRÊS. A Conselheira Sonia Maria Dalcomuni, com a palavra, parabeniza o Centro
de Educação pela criação do doutorado, e como coordenadora do programa de
mestrado em economia, por três anos, trabalhando com um grupo de colegas, que
junto com a mesma, fizeram de tudo para o crescimento do doutorado, diz saber
como é difícil fazer a pós-graduação “stricto sensu” na Universidade. Comunicou
ainda, que o Centro de Educação, por ter diante de todas as dificuldades criado o
doutorado, é merecedor de um profundo e sincero elogio. A Conselheira Adriana
Pereira   Campos,   com   a   palavra,   parabenizou  o  sucesso  da  implantação  do
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doutorado, informando que ter um mestrado e doutorado em educação é de extrema
importância, no que diz respeito a um dos fundamentos da Universidade que é o
ensino. Deixou como sugestão que os professores iniciantes tenham um curso com
os professores do Centro de Educação, passando assim, por uma formação dada
por professores desta Universidade. A Conselheira Maria José Campos Rodrigues,
com a palavra, agradeceu os elogios e a confiança que foi dada ao programa.
Comentou das dificuldades para a criação do doutorado, lembrando da época em
que tiveram somente quatro professores trabalhando junto ao programa de mestrado
em educação. Disse ainda que, hoje, já há professores de outros Centros
trabalhando junto com o Centro de Educação. Finalizando, o Senhor Presidente,
com a palavra, reafirmou os elogios ao Centro de Educação, destacando a
dedicação, empenho, determinação e a boa vontade dos professores lotados no
referido Centro, bem como, a importância da criação de mais um Curso de
Doutorado para esta Universidade. 05. PALAVRA LIVRE: O Senhor Presidente,
com a palavra, informou a todos os presentes que no próximo dia 28 ocorrerá a
Sessão Conjunta entre os Conselhos Superiores desta Universidade, para
deliberarem acerca do Colégio Eleitoral, tendo como análise e deliberação o que
dispõem os incisos IX do Art. 18, XIII do Art. 26 e IV do Art. 30 do Estatuto desta
Universidade, pertinentes ao processo eleitoral de escolha de Reitor e Vice-Reitor
para o quadriênio 2004-2008. A Conselheira Adriana Pereira Campos, com a
palavra, sugeriu que fosse feita uma reunião deste Conselho no Centro de Ciências
Agrárias - CCA, localizado na cidade de Alegre no sul do Estado do Espírito Santo.
O Conselheiro Paulo César da Silva Lima, com a Palavra, informou que será uma
honra para o CCA receber os membros deste Conselho. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão às onze 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.
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