
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA
NO DIA SETE DE MARÇO DE DOIS MIL E
DOIS, ÀS QUATORZE HORAS E TRINTA
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, E COM A
PRESENÇA DO SENHOR VICE-REITOR
PROFESSOR RUBENS SÉRGIO RASSELI E
DOS SENHORES CONSELHEIROS: MARIA DE
FÁTIMA MONTEIRO DE SILVA, MARIA JOSÉ
CAMPOS RODRIGUES, MARISTELA GOMES
DA SILVA, PAULO CÉSAR DA SILVA LIMA,
KLEBER PERINI FRIZZERA, WILSON MÁRIO
ZANOTTI, REINALDO CENTODUCATTE,
SÔNIA MARIA DALCOMUNI, HERBERT
BARBOSA CARNEIRO, ROBERTO SANT’ANA
FILHO, ERICK FREITAS CURI E CARLOS
GILMAR ZUCOLOTTO JÚNIOR. AUSENTES
COM JUSTIFICATIVA OS SENHORES
CONSELHEIROS: SEBASTIÃO PIMENTEL
FRANCO E FABIANA DE SOUZA COSTA.
AUSENTES OS SENHORES CONSELHEIROS:
JOÃO RECLA GHIDETTI E DIOGO ELDER
NARDI. O CONSELHO ESTÁ ATUALMENTE
SEM REPRESENTANTE DA COMUNIDADE,
DAS CLASSES PRODUTORAS, DA EXTINTA
CEUNES E O REITOR DO PERÍODO
IMEDIATAMENTE ANTERIOR É O ATUAL
REITOR.

Havendo número legal, o Senhor Presidente
declarou aberta a Sessão. 01. APRECIAÇÃO DE ATAS: Foram apreciadas e
aprovadas, por unanimidade, as Atas das Sessões Ordinárias dos dias: 20 de
dezembro de 2001 e 17 de janeiro de 2002, e a Ata da sessão Extraordinária do dia
20 de dezembro de 2001. 02. COMUNICAÇÃO: O Senhor Presidente, com a
palavra, comunicou que o Diretor do Departamento de Administração da Pró-Reitoria
de Administração – DA/PROAD, Senhor Renato Dias Fraga, solicitou autorização
deste  Conselho  para  que ele pudesse,  juntamente  com  o  Diretor  da  Divisão  de
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Patrimônio – DIPAT, Senhor Lúcio da Silva Cavaca, passar aos Diretores de Centro
informações relacionadas à incorporação de bens móveis. Autorizado pela plenária.
O Diretor do DA/PROAD, com a palavra, informou que recentemente foi realizado,
por uma firma especializada, o levantamento de todos os bens móveis desta
Universidade. O Diretor da DIPAT, com a palavra, informou que esse levantamento
já foi encerrado e que este trabalho proporcionou uma identificação detalhada dos
bens móveis por unidade, por isso o DA/PROAD, por meio da DIPAT, estava
solicitando a colaboração dos Diretores de Centro para que todos os bens
localizados sem a devida identificação pudessem ser incorporados ao patrimônio da
UFES. O Senhor Presidente, com a palavra, agradeceu a presença dos Diretores
que, em seguida, se retiraram da Sessão. O Conselheiro Herbert Barbosa Carneiro
distribuiu para todos os Conselheiros presentes a planilha demonstrativa da Gestão
Orçamentária da UFES no ano de 2001, dividida em 03 (três) colunas, a saber:
Fontes dos Recursos, Orçamento Previsto e Orçamento Realizado. O Conselheiro
Erick Freitas Curi, com a palavra, comunicou que foram detectados alguns focos de
Dengue na área física do Centro Biomédico – CBM e que a Direção do Hospital
Universitário – HUCAM em ação conjunta com os Diretórios Acadêmicos, a
Prefeitura Universitária e a Prefeitura de Vitória planejou um trabalho a ser realizado
dia 08 de março do corrente ano, às 08 horas, intitulado “HUCAM contra a Dengue”,
em que os alunos se integrarão com agentes de saúde no sentido de
conscientizarem toda a comunidade do CBM, visto que 90% (noventa por cento) dos
focos detectados estavam presentes em copos plásticos e latas de refrigerante
jogados fora da lixeira. Comunicou, ainda, que talvez fosse sua última participação
em uma Sessão deste Conselho devido às possíveis mudanças na representação
do Corpo Discente decorrentes das próximas eleições do Diretório Central dos
Estudantes – DCE, e agradeceu a esta Universidade pela oportunidade a ele dada
referindo-se  ao aprendizado teórico e prático de seu Curso, aos dois anos em que
atuou em Pesquisa Científica e a representação estudantil e, ainda, prestou elogios
à atual Administração desta Instituição. Em seguida, fez um breve pronunciamento
acerca de uma ocorrência desagradável ocorrida em sala de aula, em uma turma do
3º período de Medicina, que consistiu em uma acusação infundada de um professor
do CBM que, atualmente, ocupa um cargo na diretoria da Associação dos Docentes
da UFES, feita ao referido Conselheiro, de ser este “comprado” pela Reitoria e de a
ela estar alinhado em pensamento e procedimentos administrativos. Concluiu sua
comunicação agradecendo novamente a esta Instituição pela oportunidade a ele
dada de aprendizado, ratificando sua postura de apoio a atual Administração. O
Conselheiro  Wilson  Mário Zanotti,  com  a  palavra, comunicou que a greve dos
professores e funcionários da Faculdade de Farmácia e Bioquímica do Espírito
Santo – FAFABES já conta quase quarenta dias e que, apesar de todos os
professores do Curso de Farmácia serem funcionários do Estado, existe um contrato
firmado entre esta Universidade e a FAFABES que precisava ser revisto para que
fossem tomadas as devidas providências, visto que os alunos do referido curso
estão correndo o risco de perderem o período 2001/2 e  que  os  formandos também
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estão sendo prejudicados. Prosseguiu informando que, juntamente  com o Diretor da
FAFABES, analisou o referido contrato e verificou que nele está estabelecido que os
professores da FAFABES, apesar de pertencerem ao Estado, ficam à disposição da
UFES até suas aposentadorias e que podem ser substituídos por professores de
duração temporária (D.T’s.) no caso se ausentarem no cumprimento das aulas
enquanto o Curso de Farmácia estiver funcionando na UFES, sendo que essa
substituição deve ser feita pelo Estado. Finalizou informando que, com base nessa
análise feita do contrato e com apoio da Reitoria desta Universidade, foi decidido
hoje no Conselho Departamental que seria estipulado um prazo para os professores
interessados em continuar vinculados à UFES se apresentarem ao Departamento de
Farmácia, caso contrário seriam eles substituídos por outros de duração temporária.
O Senhor Presidente, com a palavra, comunicou que a situação de greve na
FAFABES foi levada pelos próprios alunos de Farmácia ao Ministério da Educação –
MEC por meio de uma carta, e que esse Ministério, em acordo firmado com a
Reitoria desta Universidade, ampliou o limite de número de professores substitutos,
no curso de Farmácia, para que fosse resolvida a questão da paralisação das aulas.
O Conselheiro Herbert Barbosa Carneiro, com a palavra, comunicou que foi feito um
levantamento acerca dos novos professores substitutos, mas que ainda estava
faltando o retorno de alguns deles para que pudessem ser geradas as vagas
liberadas pelo MEC. O Conselheiro Paulo César da Silva Lima, com a palavra,
comunicou que o Centro de Ciências Agrárias – CCA está envolvido em um projeto
com o Ministério do Meio Ambiente, cujo investimento é de R$ 3.500.000,00 (três
milhões e quinhentos mil reais), sem custos para a UFES, que visa a infra-
estruturação dos Cursos de Agronomia, Engenharia Florestal e boa parte do Curso
de Zootecnia, com a criação de laboratórios para as áreas de Dendrologia e
Sementes Florestais, Ecologia Florestal, dentre outras, sendo que já foi criado o
Núcleo de Estudos e de Difusão de Tecnologia em Florestas, Recursos Hídricos e
Agricultura Sustentável. Prosseguiu informando que a proposta para o referido
projeto já foi fechada, bem como um acordo de comodato para a utilização pela
UFES de algumas salas em um Centro Social, e que foi doada a esta Universidade,
ainda, uma área pertencente a uma associação. Finalizou comunicando que está
sendo agilizada toda a documentação necessária à legalização desse projeto para
que este Conselho possa analisá-lo, uma vez que seu prazo de entrega expira dia
dezoito próximo, e solicitou que fosse enviada por esta Instituição uma carta de
felicitações ao Secretário do Ministério do Meio Ambiente, José Carlos de Carvalho,
natural de Jerônimo Monteiro – ES, pela ascensão ao cargo de Ministro do Meio
Ambiente. A Conselheira Sônia Maria Dalcomuni, com a palavra, parabenizou o
Conselheiro Erick Freitas Curi por sua atuação neste Conselho e lamentou o fato de
alguns colegas professores, às vezes, se envolverem nas disputas estudantis,
deixando esse tipo de falha no relacionamento deles com os alunos. A Conselheira
Maria José Campos Rodrigues, com a palavra, também parabenizou o supracitado
Conselheiro pelos trabalhos por ele realizados no presente Conselho e frisou
que  sua  presença  atuante  foi, também, um  aprendizado  para  ela,  desejando-lhe
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sucesso. Ainda com relação  ao  mencionado  Conselheiro, parabenizou-o,  também,
o  Conselheiro Reinaldo  Centoducatte  que, com  a  palavra,  agradeceu  sua
presença e sua participação neste Conselho, relevando o fato de que ele sempre foi
uma pessoa que firmou posicionamentos nas reuniões e os defendeu, característica
fundamental que deve sempre existir nos representantes dos setores desta
Universidade. 03. EXPEDIENTE: O Conselheiro Wilson Mário Zanotti, com a
palavra, solicitou a exclusão dos itens 04.05. e 04.06., constantes da pauta,
processos nos: 8.191/00-61 – GABINETE DO REITOR – Mensagem n 05/00 -
Alteração do Regimento Interno da Biblioteca Central da UFES, e 9.023/00-00 –
GABINETE DO REITOR – Alteração  da  Resolução n 06/92 deste Conselho
(Participação de Docentes em Atividades Esporádicas). Aprovado. A Conselheira
Maria José Campos Rodrigues, com a palavra, solicitou a inclusão em pauta do
seguinte processo nº 5.725/01-80 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO –
Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” especialização em Administração Hoteleira.
Aprovado. 04. ORDEM DO DIA: 04.01. PROTOCOLADO N 703.097/02-16 –
DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES – DCE – Prorrogação do mandato dos
representantes discentes neste Conselho. O Senhor Presidente, com a palavra, fez
a leitura da solicitação realizada pelo Diretório Central dos Estudantes – DCE, “in
verbis”: “Universidade Federal do Espírito Santo Diretório Central dos Estudantes
Vitória, 04 de janeiro de 2002. Ao: Exmo. Sr. Presidente dos Conselhos Superiores
da UFES José Weber Freire Macedo, Vimos pelo presente solicitar a V.Sª. a
prorrogação do mandato dos representantes discentes nos Conselhos Superiores da
UFES (Conselho Universitário; Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e
Conselho de Curadores) por mais 60 (sessenta) dias. Aproveitamos a oportunidade
para informar que a eleição dos novos Conselheiros está prevista para acontecer
nos dias 20 e 21 de março do corrente ano, ocasião em que estaremos informando
os novos nomes. Certo de sermos atendidos, agradecemos desde já e
apresentamos nossas, Saudações Estudantis. Márvia Scárdua Representante
Discente no CEPE”. Após discussão, o Conselho decidiu, por unanimidade,
prorrogar até o dia 31 de março do ano em curso o mandato dos representantes
discentes neste Conselho, devido a necessidade de prazo para o DCE encaminhar
os novos nomes. Em votação, aprovado. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO UM
BARRA DOIS MIL E DOIS. 04.02. PROTOCOLADO N 703.714/02-01 –
FUNDAÇÃO CECILIANO ABEL DE ALMEIDA – FCAA – Indicação de
representantes do Conselho Universitário para integrarem o Conselho de Curador da
FCAA. O Senhor Presidente, com a palavra, fez a leitura do ofício nº 01/2002 da
Fundação Ceciliano Abel de Almeida/Conselho de Curador, “in verbis”: “Fundação
Ceciliano Abel de Almeida Of.nº 001/2002 – FCAA/C. Curador Vitória, 01 de
fevereiro de 2002 Magnífico reitor: Informamos a V.Magª, que o mandato do Prof.
Marcel Olivier Ferreira Oliveira e de seu suplente Profº Kleber Perini Frizerra,
representantes do Conselho Universitário junto ao Conselho de Curador da FCAA
expirou dia 08 de dezembro de 2001. Solicitamos a indicação de novos membros
para compor o Conselho  de  Curador  da  FCAA.  Atenciosamente, Prof. ROBERTO
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SARCINELLI BARBOSA Diretor Executivo da FCAA”. Após algumas discussões, os
nomes dos Conselheiros indicados pela plenária, Sebastião Pimentel Franco, titular
e Maristela Gomes da Silva, suplente, foram  aprovados  por  unanimidade.  Baixada
a RESOLUÇÃO NÚMERO DOIS BARRA DOIS MIL E DOIS. 04.03.
PROTOCOLADO N 703.239/02-09 – CONSELHO DE CURADORES – Indicação
de representantes do Conselho Universitário para integrarem o Conselho de
Curadores da UFES. O Senhor Presidente, com a palavra, fez a leitura do
memorando nº 01/2002 do Conselho de Curadores, “in verbis: “MEMORANDO N.º
01/2002 – CCUR Vitória, ES, 01 de fevereiro de 2002. Ao Sr. Prof. JOSÉ WEBER
FREIRE MACEDO Presidente do Conselho Universitário Assunto: Término de
Mandato. Informamos  a  Vossa  Magnificência que  o mandato  do representante do
Conselho Universitário no Conselho de Curadores, Conselheiro Alvim Borges da
Silva Filho, terminará no dia 22 de março de 2001. Por ter exercido 02 (dois)
mandatos consecutivos, o citado Conselheiro não poderá ser
reconduzido.Considerando o que consta no Art. 2º, incisos e Parágrafos do
Regimento Interno do Conselho de Curadores, faz-se necessária à indicação de
novos Representantes. Atenciosamente, José Guilherme Pinheiro Pires Presidente“.
A Conselheira Sônia Maria Dalcmuni, com a palavra, indicou o nome do Professor
Anadyr Zanotti do Departamento de Economia. O Conselheiro Herbert Barbosa
Carneiro, com a palavra, indicou o nome do Professor Valter Pereira de Jesus do
Departamento de Ciências Contábeis. Em discussão, em votação, os nomes foram
aprovados por unanimidade, ficando o Professor Anadyr Zanotti como titular e o
Professor Valter Pereira de Jesus como Suplente. Baixada a RESOLUÇÃO
NÚMERO TRÊS BARRA DOIS MIL E DOIS. 04.04. PROCESSO N 7.601/01-46 –
BIBLIOTECA CENTRAL DA UFES – Contrato a ser celebrado entre a UFES e a
Fundação Getúlio Vargas. A Conselheira Maria de Fátima Monteiro da Silva, com a
palavra, fez a leitura do parecer do relator, Conselheiro Sebastião Pimentel Franco,
devido a sua ausência, justificada, a esta sessão, e do parecer conjunto das
Comissões de Assuntos Didáticos, Científicos e Culturais e de Orçamento e
Finanças favoráveis ao referido contrato. Em discussão, em votação, aprovados por
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO SEIS BARRA DOIS MIL E DOIS.
04.05. PROCESSO Nº 5.725/01-80 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO -
Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” especialização em Administração Hoteleira.
A Conselheira Maria José Campos Rodrigues, com a palavra, fez a leitura do
parecer do relator, Conselheiro Sebastião Pimentel Franco, devido sua ausência,
justificada, a esta sessão, e do parecer conjunto das Comissões de Assuntos
Didáticos, Científicos e Culturais e de Orçamento e Finanças favoráveis ao referido
curso. Após algumas discussões entre os Conselheiros presentes, o Conselho
decidiu por unanimidade, devido às dúvidas relacionadas à legalidade e à aplicação
da Resolução nº 19/2000 deste Conselho, sobrestar a análise deste processo. 05.
PALAVRA LIVRE: O Senhor Presidente, com a palavra, comunicou que  a
Petrobrás  assinou  um convênio com a UFES, investindo R$ 111.000,00
(cento e onze mil reais) no Pólo Universitário de São Mateus, fato  que  permitiu toda
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a reformulação do Pólo em seu espaço físico. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente declarou encerrada a Sessão às dezessete horas e quinze minutos. Do
que  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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