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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO
SANTO, REALIZADA NO DIA DEZENOVE DE
DEZEMBRO DE DOIS MIL E TRÊS, ÀS
QUATORZE HORAS E CINQÜENTA
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 JOSÉ CAMPOS
RODRIGUES, MARISTELA GOMES DA
SILVA, PAULO CÉSAR DA SILVA LIMA,
KLEBER PERINI FRIZZERA, WILSON MARIO
ZANOTTI, REINALDO CENTODUCATTE,
SEBASTIÃO PIMENTEL FRANCO, SONIA
MARIA DALCOMUNI, HERBERT BARBOSA
CARNEIRO, ALBERTO FERREIRA DE
SOUZA, PAULO MENDES PEÇANHA,
WELLINGTON PEREIRA, GRAZIELE
RODRIGUES DA SILVA E GUSTAVO RAMOS
BADARÓ. AUSENTES, COM
JUSTIFICATIVA, OS SENHORES
CONSELHEIROS: MARIA DE FÁTIMA
MONTEIRO DA SILVA, ADRIANA PEREIRA
CAMPOS E LUIZ CLÁUDIO FRANÇA.
AUSENTES OS SENHORES
CONSELHEIROS: REGINA MELLO
SCHOEFFER, JOSÉ BORGES TEIXEIRA
JUNIOR E LUIZ FERNANDO PAZITO
FRANCÊS. O REITOR DO PERÍODO
IMEDIATAMENTE ANTERIOR É O ATUAL
REITOR.

Havendo número legal, o Senhor Presidente
declarou aberta a Sessão. 01. APRECIAÇÃO DE ATAS: Foi apreciada e
aprovada, por unanimidade, a Ata da Sessão Ordinária do dia 20 de novembro de
2003. 02. COMUNICAÇÃO: O Senhor Presidente, com a palavra, deu o voto de
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boas vindas aos Conselheiros Gustavo Ramos Badaró e Graziele
Rodrigues da Silva, novos representantes discentes neste Conselho. O
Conselheiro Alberto Ferreira de Souza, com a palavra, informou que a Medida
Provisória nº 144, de 11 de dezembro do corrente ano, reduziu pela metade os
recursos repassados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEL para o
desenvolvimento de pesquisa, ciência e tecnologia nas universidades em parceria
com empresas. Informou ainda que esta Universidade tem 5 (cinco) projetos que
usam deste recurso e que podem ficar prejudicados no próximo ano. A
Conselheira Sonia Maria Dalcomuni, com a palavra, informou que foi aprovado
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES o
mestrado em Políticas Sociais, proposto pelo Departamento de Serviço Social do
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. O Conselheiro Wellington Pereira,
com a palavra, informou sobre a eleição para a nova diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores da UFES – SINTUFES, na qual contou com 2 (duas) chapas
concorrendo, tendo sido vencedora a Chapa 1. Ainda com a palavra convidou a
todos os presentes para a posse da referida Diretoria que será realizada no dia 23
do corrente mês às 12 horas no galpão do Centro de Educação Física e
Desportos. O Conselheiro Herbert Barbosa Carneiro, com a palavra, informou que
o governo promulgou as Propostas de Emenda à Constituição nos 40 e 41, reforma
da previdência e reforma tributária, respectivamente, e que com isso daqui a 90
(noventa) dias começa a ser descontado 11% (onze por cento) dos inativos. 03.
EXPEDIENTE: O Conselheiro Sebastião Pimentel Franco, com a palavra, solicitou
a inclusão, em regime de urgência, do processo nº 7.597/01-71 – Cursos de
Línguas para a Comunidade/Departamento de Línguas e Letras – Termo Aditivo
ao contrato celebrado entre a UFES e a  FCAA, firmado em 05/01/2002. A
inclusão, bem como o regime de urgência foram aprovados por unanimidade. 04.
ORDEM DO DIA: 04.01. PROTOCOLADO Nº 728.003/03-85 – JOSÉ BORGES
TEIXEIRA JÚNIOR E OUTROS – Homologação dos nomes dos Representantes
Discentes, nomeados pela Diretoria da Comissão Provisória do Diretório Central
dos Estudantes. O Senhor Presidente, com a palavra, comunicou que a Diretoria
Provisória, do Diretório Central dos Estudantes – DCE, nomeou 4 (quatro)
representantes para integrarem este Conselho, a saber: José Borges Teixeira
Junior, Graziele Rodrigues da Silva, Gustavo Ramos Badaró e Luiz Fernando
Pazito Francês. Ainda, com a palavra, informou que autorizou ad referendum que
esses discentes pudessem participar da reunião do Colégio Eleitoral, realizada no
dia 29 de outubro do corrente ano, porém que a participação destes nos
Conselhos Superiores deveria ser aprovada separadamente em cada Conselho.
Comunicou que na Sessão Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão – CEPE, realizada no dia 18 de dezembro do corrente ano, o CEPE
homologou a indicação dos representantes feita pela Diretória Provisória do DCE
para aquele Conselho, com o prazo até o dia 1º de março de 2004 para a
indicação dos novos representantes do citado Diretório. Informou que, tendo em
vista a necessidade dos Conselhos Superiores uniformizarem esta prorrogação,
devido a contagem do tempo do mandato das nomeações acima descritas, se faz
necessário que o Conselho Universitário estabeleça o mesmo prazo. Em
discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO
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NÚMERO TRINTA E SEIS BARRA DOIS MIL E TRÊS. 04.02. PROTOCOLADO
Nº 732.840/03-81 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DOS
ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES – DAOCS – Proposta de calendário para
as Sessões Ordinárias do Conselho Universitário para o ano de 2004. O Senhor
Presidente com a palavra fez a leitura do Memorando nº 132/2003 – DAOCS, “in
verbis”: “MEMORANDO Nº 132/2003 – DAOCS. Vitória, ES, 08 de dezembro de
2003. Ao Prof. JOSÉ WEBER FREIRE MACEDO - Presidente do Conselho
Universitário. Assunto: Proposta de calendário. Encaminhamos a Vossa Senhoria,
em anexo, projeto de Resolução que visa a estabelecer o calendário para as
Sessões Ordinárias do Conselho Universitário no ano 2004. Atenciosamente.
Renato Carlos Schwab Alves – Depto. de Adm. dos Órgãos Colegiados
Superiores – Diretor”. Após fez a leitura do Projeto de Resolução com as datas
previstas para as referidas sessões. Em discussão, em votação, aprovados por
unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO TRINTA E SETE BARRA DOIS
MIL E TRÊS. 04.03. PROCESSO N 13.612/02-28 – COOPERATIVA DE
ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA UFES – CREDUFES –
Termo de permissão remunerada de uso de uma área no campus de Maruípe. O
Conselheiro Sebastião Pimentel Franco, com a palavra, fez a leitura do seu
parecer e do parecer conjunto das Comissões de Legislação e Normas e de
Orçamento e Finanças favoráveis ao referido termo. Em discussão, em votação,
aprovados por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO SESSENTA E UM
BARRA DOIS MIL E TRÊS. 04.04. PROCESSO Nº 7.597/01-71- CURSOS DE
LÍNGUAS PARA A COMUNIDADE/DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS E LETRAS
– Termo Aditivo ao contrato celebrado entre a UFES e a  FCAA, firmado em
05/01/2002. A Conselheira Maristela Gomes da Silva, com a palavra, fez a leitura
do seu parecer e do parecer conjunto das Comissões de Legislação e Normas e
Orçamento e Finanças favoráveis ao referido termo aditivo. Em discussão, em
votação, aprovados por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO SESSENTA
E DOIS BARRA DOIS MIL E TRÊS. 05. PALAVRA LIVRE: O Conselheiro
Sebastião Pimentel Franco, com a palavra, tendo em vista esta ser a ultima
sessão do Magnífico Reitor na condição de Presidente deste Conselho, se
despede informando que foi um prazer ter convivido durante esse tempo e que
certamente se encontrarão na Universidade. O Conselheiro Alberto Ferreira de
Sousa, com a palavra, propõe um voto de louvor ao Magnífico Reitor, pelos 8
(oito) anos de administração desta Universidade, com a seguinte redação, “in
verbis”: “O Conselho Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo
Sessão Ordinária realizada no dia 19 de dezembro de 2003, aprovou, por
unanimidade, o voto de louvor ao Professor José Weber Freire Macedo pelo
brilhante trabalho desenvolvido durante sua gestão, tendo consolidado a UFES
como Instituição de referência no cenário do Ensino Superior Nacional”. Em
votação, o referido voto de louvor, foi aprovado por unanimidade. A Conselheira
Sonia Maria Dalcomuni, com a palavra, faz um manifesto em nível político, para
que todos, independentes de quem apóiam ou apoiaram, saibam reconhecer o
valor do Professor José Weber Freire Macedo que entrou para a história desta
Universidade, pois foi Reitor por dois mandatos consecutivos e ainda conseguiu
fazer seu sucessor e conduziu a UFES sempre com muita competência e
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serenidade. O Conselheiro Kleber Perini Frizzera, com a palavra, registrou que
apesar das divergências, essas sempre foram discutidas e feitas através do
debate no Conselho e que manifesta seu respeito ao Professor José
Weber Freire Macedo pelos oito anos de mandato, e que a Universidade é o lugar
ideal para a fala, discussões e se pudermos manter isso dentro da UFES, apesar
das diferenças ideológicas, políticas e acadêmicas a Universidade tende a
continuar crescendo. Comentou ainda que apesar das dificuldades que as
Instituições Federais de Ensino Superior vêm passando, a UFES cresceu, está
mais completa e melhor, destacou que houve grande empenho da equipe
juntamente com o Magnífico Reitor para que esse crescimento fosse possível. O
Conselheiro Paulo César da Silva Lima, com a palavra, reconheceu o empenho
pessoal e profissional do Magnífico Reitor em relação ao Centro de Ciências
Agrárias, com o crescimento dos cursos de graduação e a implantação da pós-
graduação e que ainda foram resolvidos os problemas de sustentação de todos os
cursos. Ainda com a palavra, agradeceu em seu nome e do Centro de Ciências
Agrárias por este empenho. O Conselheiro Wellington Pereira, com a palavra, em
nome dos servidores técnico-administrativos, sauda o Magnífico Reitor pelos oito
anos de mandato, apesar das divergências o respeito sempre esteve presente. A
Conselheira Maria José Campos Rodrigues, com a palavra, parabeniza o
Magnífico Reitor  e o Vice-Reitor pela excelente administração e pelo trabalho que
os dois fizeram juntos para a melhoria da Universidade. O Conselheiro Paulo
Mendes Peçanha, com a palavra, agradeceu o apoio do Magnífico Reitor ao
Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes e que este sempre foi solidário
com as condições e as dificuldades que o HUCAM passa atualmente. O
Conselheiro Herbert Barbosa Carneiro, com a palavra, comentou sobre o
crescimento da Universidade durante o mandato do Professor José Weber Freire
Macedo, em relação ao crescimento do número de alunos de graduação, número
de Doutores, número de curso de pós-graduação “strito sensu”. Comentou ainda
sobre a dificuldade para a conclusão da obra do Teatro Universitário. Parabenizou
ao Magnífico Reitor pela competência, tendo em vista que a Universidade Federal
do Espírito Santo não possui dividas no encerramento de seu mandato e que esse
será também o grande desafio para a próxima administração. Agradeceu ao Reitor
pela confiança no seu trabalho. O Diretor do Departamento de Administração dos
Órgãos Colegiados Superiores da UFES, Senhor Renato Carlos Schwab Alves,
com a palavra, comentou que pessoalmente e uma honra e um orgulho trabalhar
com o Magnífico Reitor, que na sua opinião, é um profissional muito competente e
que se sentia muito feliz e orgulhoso pela confiança e por tudo que o Professor
José Weber Freire Macedo fez para o crescimento da Universidade. O Senhor
Presidente, com a palavra e tomado pela emoção, comentou de sua formação na
área de humanas como psicólogo, que é o mesmo curso de formação do
Conselheiro Gustavo Ramos Badaró, com quem teve uma relação difícil durante
esses anos. Disse considerar este Conselheiro a imagem e semelhança do seu
tempo de discente, porque toda vez que olha para traz percebe o que foi, o que
construiu e o que é hoje na condição de Reitor desta Universidade, e que tal
semelhança é em relação ao comportamento e a liderança dentro de um grupo.
Considera que todas as colocações são extensivas ao Professor Rubens Sergio
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Rasseli, devido ao trabalho conjunto e ao companheirismo desses anos todos e
que só tem a agradecer a todos os presentes e que durante esses anos tentou
fazer o melhor possível para o crescimento desta Universidade. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão às dezessete
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.


