
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO,
REALIZADA NO DIA DOZE DE AGOSTO DE DOIS
MIL E TRÊS, ÀS NOVE HORAS E QUARENTA E
CINCO 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 DOS SENHORES
CONSELHEIROS: ADEMIR SARTIM, ÁLVARO
CÉSAR PEREIRA BARBOSA, ANDRÉA ANTOLINI
GRIJÓ, ANTÔNIO ALBERTO RIBEIRO
FERNANDES, ANDRÉ AUGUSTO GOMES
FARACO, CLAUDIA MARIA MENDES GONTIJO,
FRANCISCO VIEIRA LIMA NETO, JOSÉ RENATO
COSTA, JOSÉ FRANCISCO BERNARDINO
FREITAS, JOSEVANE CARVALHO CASTRO,
LILIAN COUTINHO YACOVENCO, LUIS IRAPOAN
JUCÁ DA SILVA, OSWALDO PAIVA ALMEIDA
FILHO, ROBERTO AMADEU FASSARELLA,
SIDNEY DE CARVALHO ROSADAS, LUIS
HERKENHOFF COELHO, MARIA ZILMA RIOS E
VICTOR BAIÃO TAVARES. AUSENTES, COM
JUSTIFICATIVA, O SENHOR VICE-REITOR,
PROFESSOR RUBENS SERGIO RASSELI, E OS
SENHORES CONSELHEIROS: GILVAN VENTURA
DA SILVA, ROGÉRIO ALMENARA RIBEIRO,
RENATO PIROLA, CARLOS ROGÉRIO MELLO DA
SILVA, JOÃO PAULO MACHADO, MARCOS
ANTONIO DE JESUS, GUSTAVO RAMOS BADARÓ
E JANINE VIEIRA TEIXEIRA. AUSENTES, OS
CONSELHEIROS: ORLANDO CALIMAN, DÉBORA
SADER E POLNEI DIAS RIBEIRO.

Havendo número legal o Senhor Presidente declarou
aberta a Sessão. 01. APRECIAÇÃO DE ATAS: Foram apreciadas e aprovadas
por unanimidade as Atas das Sessões Ordinária do dia 11 de julho e
Extraordinária do dia 28 de julho do corrente ano. 02. COMUNICAÇÃO: O Senhor
Presidente, de posse da palavra, tece alguns comentários sobre sua ida a Brasília
para o encontro da ANDIFES com o Presidente da República, ocasião esta em
que apresentou suas propostas e reivindicações para discussões. Vários
Conselheiros manifestaram-se a respeito do assunto. A Conselheira Cláudia Maria
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Mendes Gontijo, com a palavra, manifestou a sua indignação a respeito da
decisão do Ministério da Educação, de revogar a necessidade de formação de
nível superior para professores que atuarão na educação infantil e nas séries
iniciais do Ensino Fundamental. Abordou a necessidade de uma política nacional
de formação e qualificação desses professores, em parceria com a União, os
Estados e Municípios, que possibilite assim, uma formação de melhor qualidade e
sem gastos para os profissionais da área. O Conselheiro José Renato Costa, com
a palavra, propôs um voto de pesar pelo falecimento do Professor aposentado
Hélio Lofêgo, do curso de Odontologia desta Universidade, ocorrido esta noite, e
informou que o sepultamento será hoje às 15 horas. O Conselheiro José Francisco
Bernardino Freitas, com a palavra, convida a todos para participarem do Fórum de
Debates Ambiente Urbano, Indivíduo e Sociedade que está acontecendo no
Centro de Artes, de caráter multidisciplinar, envolvendo profissionais das áreas de
Arquitetura, Urbanismo, Psicologia e Letras, com participação de pesquisadores
do Centro de Artes e do Centro de Ciências Humanas e Naturais da UFES, da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, da Universidade Federal da Bahia e da Universidade de São Paulo.
Convida também para o lançamento do livro “Projeto do Lugar: Colaboração entre
Psicologia, Arquitetura e Urbanismo”, que acontece hoje, às 18h30min, na sede da
ADUFES. Ainda com a palavra, o Conselheiro agradeceu a Reitoria por ter
viabilizado a participação de quatro bolsistas de Iniciação Científica do
NAU/CAR/UFES em evento de Iniciação Científica em Ouro Preto, Minas Gerais,
neste início de agosto, com participação proveitosa dos bolsistas e importante na
divulgação dos trabalhos de pesquisa desta Universidade, tendo um dos trabalhos
obtido menção honrosa no evento. O Conselheiro Victor Baião Tavares, com a
palavra, convida a todos os presentes para a palestra “O Poder da Fala – Pare de
perder oportunidades pela boca!”,  com o maior especialista em expressão verbal
do país, Professor Reinaldo Polito, autor de mais de 16 obras, dentre elas o best
seller “Fale bem sem inibições”, que já se encontra na 102º edição, esclarecendo
que a palestra acontecerá nos dias 26, às 20h, e 27, às 10h, neste mês de agosto,
e que o evento é uma realização dos alunos do Curso de Administração e do
CALAD (Centro Acadêmico Livre de Administração), com apoio da UFES. 03.
EXPEDIENTE: O Conselheiro Francisco Vieira Lima Neto, com a palavra, solicitou
ao Senhor Presidente a retirada de pauta do item 04.02. Processo nº 1.847/03-85
– Angel Rafael Marino Castellanos – Excepcionalidade de alteração de Regime de
Trabalho de D.E. para 40 horas, o qual solicitou vista, considerando que não tinha
tido tempo hábil para pegar o processo no departamento. Informou também, que o
interessado vai entrar com um pedido no Departamento, retirando o processo de
análise. O Conselheiro Oswaldo Paiva Almeida Filho, com a palavra, questionou
como ficaria o regimento interno deste Conselho que prevê um prazo, de 72 horas
para a devolução do mesmo, diante de uma situação como essa, achando que
neste caso não há pedido de vista, e assim, o processo deverá retornar para que
seja votado o parecer inicial da Comissão de Política Docente. O Senhor
Presidente, com a palavra, informou que diante das justificativas do Conselheiro,
Francisco Vieira Lima Neto, o pedido de vista estava prejudicado. Sendo assim,   o
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Presidente da Comissão de Política Docente, Conselheiro Antônio Alberto Ribeiro
Fernandes, retirou o presente processo de pauta. 04. ORDEM DO DIA: 04.01.
PROCESSO Nº 8.587/03-14 – PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – Alteração das
normas dos processos seletivos relativos às modalidades de Transferência
Facultativa, Novo Curso Superior e Complementação de Estudos. A Conselheira
Andréa Antolini Grijó, com a palavra, fez a leitura do seu parecer e do parecer da
Comissão de Ensino de Graduação e Extensão favoráveis à manutenção da
modalidade Novo Curso Superior. Após várias discussões entre os Conselheiros
presentes, o Conselheiro, Victor Baião Tavares, solicitou vista do presente
processo sendo deferido o pedido pelo Senhor Presidente. 04.02. PROCESSO Nº
5.244/02-81 – MARIA DEL CARMEN BISI MOLINA – Excepcionalidade de
alteração de Regime de Trabalho de D.E. para 40 horas. A Conselheira Andréa
Antolini Grijó, com a palavra, fez a leitura do seu pedido vista, “in verbis”:
“Relatório do Pedido de Vistas. A análise do processo nos permite perceber que a
alegação da alteração do regime de trabalho, caracterizado como
excepcionalidade, é de caráter absolutamente pessoal para atendimento de
interesse da requerente. Trata-se de questão a ser tratada por este Conselho, com
extrema cautela, para que evite ao máximo a concessão de benefícios sem
critérios que dêem a esses processos a transparência devida. No relato do
Professor Antônio Alberto Ribeiro Fernandes, há a informação de que o plano de
trabalho do departamento não fora apresentado, fato que compete a análise dessa
solicitação. Assim, encaminho pela retirada do processo de pauta e que o mesmo
seja devolvido ao Departamento de Enfermagem para que sejam tomadas as
demais providências. Em 07 de agosto de 2003. Professora Andréa Antolini Grijó”.
Após, o Senhor Presidente passou a palavra ao Conselheiro Antônio Alberto
Ribeiro Fernandes, que acatou o parecer do pedido de vista da Conselheira
Andréa Antolini Grijó, sendo o presente processo retirado de pauta para ser
encaminhado em diligência ao Departamento de Enfermagem para que seja
apresentado o plano de trabalho. 04.03. PROCESSO Nº 12.449/03-94 –
COMISSÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO/CEPE – Alteração do
Regulamento Geral da Pós-Graduação da UFES (Resolução nº 25/95-CEPE). O
Conselheiro Álvaro César Pereira Barbosa, com a palavra, fez a leitura do seu
parecer e do parecer da Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação, bem como do
Projeto de Resolução. O Conselheiro Oswaldo Paiva Almeida Filho, com a
palavra, propôs que o presente processo fosse retirado de pauta para ser
encaminhado a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação para manifestação. O
Conselheiro Francisco Vieira Lima Neto, com a palavra, sugeriu que a proposta
apresentada pelo Conselheiro Oswaldo Paiva Almeida Filho fosse acatada com
dois condicionantes: 1º que fosse dado um prazo até a próxima Sessão para a
devolução e 2º que a Câmara de Pesquisa somente analisasse a proposta
apresentada pela Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação. 05. PALAVRA
LIVRE: A Conselheira Lílian Coutinho Yacovenco, com a palavra, manifestou sua
indignação perante a atitude do professor Francisco Vieira Lima Neto de não
apresentar o parecer do seu pedido de vista, o que impediu a votação do
processo. Essa situação foi um desrespeito não só com a Comissão, mas também
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com o próprio Conselho, já que não respeitou o seu regimento. O Conselheiro
Josevane de Carvalho Castro, com a palavra, manifestou sua preocupação em
relação a estes pedidos de alteração de Regime de Trabalho, formulados às vezes
pelos próprios docentes interessados, declarando que, na sua opinião, este
Conselho deveria ter cuidado em analisar estes processos. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão às doze 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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