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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 
SANTO, REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS 
DE ABRIL DE DOIS MIL E SETE, 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 SENHOR VICE-REITOR, 
PROFESSOR REINALDO CENTODUCATTE, 
E COM A PRESENÇA DOS SENHORES 
CONSELHEIROS: CARLOS ALBERTO 
REDINS, CRISTINA ENGEL DE ALVAREZ, 
JOSÉ EDUARDO MACEDO PEZZOPANE, 
JOSÉ GILVAN DE OLIVEIRA, LILIAN 
COUTINHO YACOVENCO, MARIA 
APARECIDA SANTOS CORRÊA BARRETO, 
MARISTELA GOMES DA SILVA, SONIA 
MARIA DALCOMUNI, VALTER BRACHT, 
ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, LUIZ 
CLÁUDIO FRANÇA, MÁRIO CLÁUDIO 
SIMÕES, DULCINETE MACHADO 
BERMUDES E WELLINGTON PEREIRA. 
AUSENTES, COM JUSTIFICATIVA, O 
MAGNÍFICO REITOR, PROFESSOR RUBENS 
SERGIO RASSELI, E OS SENHORES 
CONSELHEIROS: RENATO PIROLA, JOSÉ 
WEBER FREIRE MACEDO, AMARÍLIO 
FERREIRA NETO E JOÃO BATISTA 
POZZATO RODRIGUES. AUSENTES, OS 
SENHORES CONSELHEIROS: ARTHUR DE 
SOUZA MOREIRA, CAMILA PINHEIRO RIZO, 
FRANCISCO DE ASSIS SIZINO E JOÃO 
BRIDE NETO. 

                                                     
                                Havendo número legal, o Senhor Presidente 
declarou aberta a Sessão. 01. APRECIAÇÃO DE ATA: Foram apreciadas e 
aprovadas pela plenária, por unanimidade, a Ata da Sessão Ordinária do dia 27 
de março de 2007 e as duas Atas das Sessões Extraordinárias do dia 12 de 
abril de 2007. 02. COMUNICAÇÃO: A Conselheira Cristina Engel de Alvarez, 
com a palavra, fez a leitura do memorando nº 39/07-CAR, in verbis: “Memo Nº 
39/07-CAR. Vitória, 23 de abril de 2007. Ao Magnífico Reitor/UFES. Prof. 
Rubens Sérgio Rasseli. Encaminhamos a Vossa Magnificência a primeira ata 
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da reunião conjunta com os C’As do CAR para debate do projeto de Educação 
a Distância em artes Visuais Licenciatura, conforme deliberação do Conselho 
Universitário. Respeitosamente. Prof. Aparecido José Cirilo. Diretor do Centro 
de Artes / UFES.”. Em seguida, ainda com a palavra, fez a leitura da referida 
ata, in verbis: “Vitória, 20 de Abril de 2007. Reunião conjunta com os C’As do 
CAR para debate do projeto de Educação a Distância em Artes Visuais 
Licenciatura, conforme deliberação do Conselho Universitário da Ufes, em 
Sessão de 19/04/2007. Pauta: Elaboração de calendário para reuniões 
específicas e para apresentações abertas. Início: 11h término: 1145h. Ata da 
primeira reunião conjunta para esclarecimentos e agendamento de debates 
sobre o ensino das artes na modalidade EAD do centro de Artes da Ufes, 
realizada nas dependências do Conselho Departamental do Centro de Artes da 
UFES, no dia vinte de abril de dois mil e sete. Presentes na reunião o prof. 
Aparecido José Cirilo, Diretor do Car; a profa Maria Gorete Dadalto Gonçalves, 
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Artes Visuais -  modalidade EAD. 
Ausência sem justificativa dos representantes dos C’As dos cursos de do CAr. 
Tendo em vista que os representantes do corpo discente não compareceram à 
reunião, foi sugerido pela profa Gorete que fosse estabelecido um calendário 
para a discussão do tema somente para o primeiro semestre de 2007, sendo 
que para o segundo semestre este calendário será elaborado ao longo do 
semestre nas próximas reuniões do grupo. Assim, ficou estabelecendo o 
seguinte: teremos uma reunião mensal, na sexta feira as 11h da manhã no 
Cemuni I do CAr, sendo esta a agenda: a segunda reunião no dia 11 de 
maio/2007; a terceira no dia 22 de junho/2007 – sendo que está segunda será 
em evento coletivo junto ao Seminário de Arte Educação, que incorporou no 
seu projeto para esta edição o debate sobre o ensino das artes a distância 
(conferência com professora da Escola de Belas Artes da UFMG Lucia 
Pimentel Gouveia, doutora em Artes e em Educação a Distância) e 
apresentação para toda a comunidade do Projeto de EAD do CAR; e a terceira 
reunião em 13 de junho de 2007 – na qual definiremos o calendário para 
2007/2. Sem mais, eu Aparecido José Cirillo, Diretor do Centro de Artes, Lavrei 
e assinei esta ata em vinte de abril de dois mil e sete. Prof. Aparecido José 
Cirilio. Diretor do Centro de Artes / UFES.”. 03. EXPEDIENTE: O Conselheiro 
José Eduardo Macedo Pezzopane, com a palavra, solicitou inclusão em pauta 
dos seguintes processos nos 24.693/2007-21 – Departamento de Engenharia 
Ambiental/CT – Criação do Curso de Pós-graduação “Lato Sensu” 
Especialização em Engenharia de Campo – Saúde, Meio Ambiente e 
Segurança do Trabalho (SMS); 24.698/2007-54 – Departamento de Engenharia 
Mecânica/CT – Criação do Curso de Pós-graduação “Lato Sensu” 
Especialização em Engenharia de Campo – Construção e Montagem; 
24.700/2007-95 – Departamento de Engenharia de Produção/CT – Criação do 
Curso de Pós-graduação “Lato Sensu” Especialização em Engenharia de 
Planejamento; e 9.880/2006-02 – Programa de Pós-graduação em Educação 
(PPGE/CE) – Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 105/2006 celebrado entre 
a UFES e a Fundação Ceciliano Abel de Almeida (FCAA). O Conselheiro José 
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Gilvan de Oliveira, com a palavra, solicitou inclusão em pauta do processo nº 
24.838/2007-94 – Luciene da Fonseca Bispo - Recurso Administrativo. O 
Senhor Presidente, com a palavra, solicitou inclusão em pauta do processo nº 
27.455/2007-78 – Centro Universitário Norte do Espírito Santo – 
Requerimentos diversos. O Senhor Presidente, com a palavra, solicitou que o 
item 04.04 constante da pauta, processo n º 10.201/2006-30 – Restaurante 
Universitário “Fenelon Barbosa da Silva” (RU) – Contrato a ser celebrado entre 
a UFES e a Empresa Fanton Serviços Ltda, fosse analisado em regime de 
urgência. Todas as inclusões solicitadas, bem como regime de urgência foram 
aprovados por unanimidade pela plenária. Não houve exclusão e/ou inversão 
de processo constante da pauta. 04. ORDEM DO DIA: 04.01. PROCESSO Nº 
24.834/2007-14 – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/CT 
– Protocolo de Intenções celebrado entre a UFES e o Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Espírito Santo (SINDICON) e Convênio celebrado entre a 
UFES e o SINDICON. O Conselheiro Carlos Alberto Redins, com a palavra, fez 
a leitura de seu parecer e do parecer da Comissão de Assunto Didáticos, 
Científicos e Culturais, favoráveis aos mencionados Protocolo de Intenções e 
Convênio, cujos objetivos são, respectivamente, estabelecer e regulamentar 
um programa de cooperação entre o Programa de Desenvolvimento de 
Fornecedores do Espírito Santo (PDF), representado pelo SINDICON, e a 
UFES; e estabelecer um programa de cooperação técnica visando a 
aproximação de alunos e professores do curso de Engenharia de Produção 
desta Universidade com a realidade empresarial local por meio de palestras de 
empresários e atividades de extensão universitária nas empresas vinculadas 
ao Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF/ES). Em discussão, 
em votação, aprovados por unanimidade. Baixadas as DECISÕES NÚMEROS 
TRINTA E QUATRO E TRINTA E CINCO BARRA DOIS MIL E SETE. 04.02. 
PROCESSO Nº 17.649/2006-84 – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 
AMBIENTAL/CT – Convênio celebrado entre a UFES e a Companhia Vale do 
Rio Doce (CVRD). O Conselheiro Carlos Alberto Redins, com a palavra, fez a 
leitura de seu parecer e do parecer da Comissão de Assuntos Didáticos, 
Científicos e Culturais, favoráveis ao referido Convênio, cujo objetivo é o 
desenvolvimento de estudos visando buscar alternativas práticas para o 
aumento da eficiência de 14 (quatorze) Precipitadores Eletrostáticos primários 
e secundários em operação da CVRD. Em seguida, ainda com a palavra, 
informou que este parecer foi também aprovado pela Comissão de Orçamento 
e Finanças em reunião realizada nesta data. Em discussão, em votação, 
aprovados por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO TRINTA E SEIS 
BARRA DOIS MIL E SETE. 04.03. PROCESSO Nº 21.378/2006-61 – 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM) – 
Contrato a ser celebrado entre a UFES e a Empresa Comercial Vista Linda 
Ltda – ME. O Conselheiro José Eduardo Macedo Pezzopane, 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 aquisição de 
hortifrutigranjeiros para atender ao Hospital Universitário “Cassiano Antonio 
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Moraes” (HUCAM). Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. 
Baixada a DECISÃO NÚMERO TRINTA E SETE BARRA DOIS MIL E SETE. 
04.04. PROCESSO Nº 10.201/2006-30 – RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO 
“FENELON BARBOSA DA SILVA” (RU) – Contrato a ser celebrado entre a 
UFES e a Empresa Fanton Serviços Ltda. O Conselheiro José Eduardo 
Macedo Pezzopane, 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 contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de 
serviços dos seguintes profissionais: 20 auxiliares de cozinha; 03 açougueiros; 
05 cozinheiros e 01 operador de caldeira para atender a demanda do 
Restaurante Universitário. Em discussão, em votação, aprovados por 
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO TRINTA E OITO BARRA DOIS 
MIL E SETE. 04.05. PROCESSO Nº 21.176/2006-10 – CAMILLO ESPINDULA 
GIANORDOLI – Recurso/Progressão Funcional. A Conselheira Maria 
Aparecida Santos Corrêa Barreto, com a palavra, fez a leitura de seu parecer e 
do parecer da Comissão de Legislação e Normas, favoráveis ao referido 
Recurso. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Baixada a 
DECISÃO NÚMERO TRINTA E NOVE BARRA DOIS MIL E SETE. 04.06. 
PROCESSO Nº 5.647/2002-57 – FRANCISCO GUILHERME EMMERICH – 
Recurso/Progressão Funcional. A Conselheira Sonia Maria Dalcomuni, com a 
palavra, fez a leitura de seu parecer e do parecer da Comissão de Legislação e 
Normas, contrários ao referido Recurso. Várias discussões aconteceram entre 
os Conselheiros presentes. Em votação, aprovados por unanimidade. Baixada 
a DECISÃO NÚMERO QUARENTA BARRA DOIS MIL E SETE. 04.07. 
PROCESSO Nº 24.693-2007-21 – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 
AMBIENTAL/CT – Criação do Curso de Pós-graduação “Lato Sensu” 
Especialização em Engenharia de Campo – Saúde, Meio Ambiente e 
Segurança do Trabalho (SMS). 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 Curso. 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. Após várias discussões 
entre os Conselheiros presentes acerca de uma Fundação de Apoio estar 
contratando a UFES para oferta de curso de pós-graduação “lato sensu” a 
plenária decidiu, por unanimidade, apenas criar o referido Curso, devendo o 
instrumento que irá regular a parceria entre a UFES e a Fundação Espírito-
santense de Tecnologia (FEST) ser aprovado posteriormente. Baixada a 
DECISÃO NÚMERO QUARENTA E UM BARRA DOIS MIL E SETE. 04.08. 
PROCESSO Nº 24.698-2007-54 – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 
MECÂNICA/CT – Criação do Curso de Pós-graduação “Lato Sensu” 
Especialização em Engenharia de Campo – Construção e Montagem. 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 Curso. 
Em seguida, ainda com a palavra, informou que este parecer foi, também, 
aprovado pela Comissão de Assuntos Didáticos, Científicos e Culturais em 
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reunião realizada nesta data. Após várias discussões entre os Conselheiros 
presentes acerca de uma Fundação de Apoio estar contratando a UFES para 
oferta de curso de pós-graduação “lato sensu” a plenária decidiu, por 
unanimidade, apenas criar o referido Curso, devendo o instrumento que irá 
regular a parceria entre a UFES e a Fundação Espírito-santense de Tecnologia 
(FEST) ser aprovado posteriormente. Baixada a DECISÃO NÚMERO 
QUARENTA E DOIS BARRA DOIS MIL E SETE. 04.09. PROCESSO Nº 
24.700/2007-95 – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/CT 
– Criação do Curso de Pós-graduação “Lato Sensu” Especialização em 
Engenharia de Planejamento. 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 Curso. 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. Após várias discussões 
entre os Conselheiros presentes acerca de uma Fundação de Apoio estar 
contratando a UFES para oferta de curso de pós-graduação “lato sensu” a 
plenária decidiu, por unanimidade, apenas criar o referido Curso, devendo o 
instrumento que irá regular a parceria entre a UFES e a Fundação Espírito-
santense de Tecnologia (FEST) ser aprovado posteriormente. Baixada a 
DECISÃO NÚMERO QUARENTA E TRÊS BARRA DOIS MIL E SETE. 04.10. 
PROCESSO Nº 9.880/2006-02 – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO (PPGE/CE) – Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 105/2006 
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 ao 
referido Termo Aditivo, cujo objetivo é a inclusão de planilha de receitas e 
despesas ao instrumento original. Em discussão, em votação, aprovados por 
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO QUARENTA E QUATRO 
BARRA DOIS MIL E SETE. 04.11. PROCESSO Nº 24.838/2007-94 – 
LUCIENE DA FONSECA BISPO – Recurso Administrativo. A Conselheira 
Maria Aparecida Santos Corrêa Barreto, com a palavra, fez a leitura de seu 
parecer e do parecer da Comissão de Legislação e Normas, contrários ao 
referido Recurso. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. 
Baixada a DECISÃO NÚMERO QUARENTA E CINCO BARRA DOIS MIL E 
SETE. 04.12. PROCESSO Nº 27.455/2007-78 – CENTRO UNIVERSITÁRIO 
NORTE DO ESPÍRITO SANTO (CEUNES) – Requerimentos diversos. O 
Senhor Presidente, com a palavra, fez a leitura da solicitação realizada pelo 
Diretor do CEUNES por meio do Memorando nº 035/2007 – GDCEUNES, no 
qual solicita cópia, na íntegra, da transcrição da fita que gravou a Sessão 
Extraordinária deste Conselho no dia 12 de abril de 2007, no tocante a toda a 
manifestação produzida pelo Conselheiro Filipe Siqueira Fermino em relação 
ao desempenho na Direção do CEUNES. Em discussão, em votação, a referida 
solicitação foi aprovada por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO 
QUARENTA E SEIS BARRA DOIS MIL E SETE. 05. PALAVRA LIVRE: A 
Conselheira Maristela Gomes da Silva, com a palavra, informou que desde 
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dezembro a UFES vem enfrentando problemas sérios com a falha no sistema 
de e-mails e que nos quinze dias antecedentes a esta Sessão, todos os e-mails 
foram perdidos, o que tem causado transtornos, principalmente, para quem 
participa de comissão científica e para quem tem cooperação com outros 
países. Em seguida, expôs a situação desagradável que é ter de imprimir e 
enviar via fax alguns documentos, o que é vergonhoso para a Universidade, 
que até a presente data não apresentou nenhuma solução para esse problema 
que o Núcleo de Processamento de Dados (NPD) vem enfrentando. Solicitou, 
posteriormente, em nome de vários professores do Centro Tecnológico que 
vêm reclamando dessa situação, que fosse tomada alguma providência. O 
Senhor Presidente, com a palavra, concordou com a Conselheira Maristela 
Gomes da Silva, frisou que sua preocupação é, de fato, pertinente, e explicou 
que houve um problema no disco rígido que armazena tais dados, mas que 
está se tentando recuperar todos os arquivos, inclusive remontar todos os e-
mails. Informou, também, que foram comprados servidores novos para o NPD, 
que possuía apenas máquinas antigas, o que se espera, seja uma solução 
compatível com a importância desse instrumento na Universidade, porém, caso 
não o seja, será preciso terceirizar, pois o NPD não está dando conta de várias 
atividades da Universidade. Seguidamente, ainda com a palavra, o Senhor 
Presidente abordou o assunto da segurança na UFES, informando que estão 
tentando contratar, emergencialmente, um vigilante para cada um dos dez 
Centros da Universidade. A Conselheira Sônia Maria Dalcomuni, com a 
palavra, questionou se há alguma sinalização do Ministério da Educação 
(MEC) para autorizar concursos, especialmente para servidores; explicou que 
no Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE) muitos se aposentam e 
não há nova contratação. O Senhor Presidente, com a palavra, informou que a 
UFES está buscando construir nova subestação de energia visando melhorar o 
fornecimento e a redução dos custos. Destacou que essa iniciativa fará com 
que a UFES não tenha mais corte no fornecimento de energia devido a atual 
demanda. Nada mais havendo a tratar, Senhor Presidente declarou encerrada 
a Sessão às dezessete horas e quarenta e cinco minutos. 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.  


