
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA
NO DIA VINTE E QUATRO DE JUNHO 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 DA SILVA, MARIA JOSÉ
CAMPOS RODRIGUES, MARISTELA GOMES
DA SILVA, PAULO CÉSAR DA SILVA LIMA,
WILSON MÁRIO ZANOTTI, REINALDO
CENTODUCATTE, SÔNIA MARIA
DALCOMUNI, HERBERT BARBOSA
CARNEIRO, ROBERTO SANT’ANA FILHO,
LEONARDO LOPES DE OLIVEIRA, MÁRVIA
SCÁRDUA E NELSON GUILHERME R.
TORRES. AUSENTES COM JUSTIFICATIVA
OS SENHORES CONSELHEIROS: KLEBER
PERINI FRIZZERA, SEBASTIÃO PIMENTEL
FRANCO E JOÃO RECLA GHIDETTI.
AUSENTE O CONSELHEIRO FERNANDO
AVELLAR TONELI. 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: Foi apreciada e aprovada,
por unanimidade, a Ata da Sessão Ordinária do dia 28 de maio do corrente ano. 02.
COMUNICAÇÃO: A Conselheira Maria José campos Rodrigues, com a palavra,
comunicou que foi realizado nos dias 19, 20 e 21 deste mês, na UFES, o Fórum de
diretores de faculdades de educação e de universidades pública, o qual foi bastante
elogiado, com a presença de representantes de várias universidades públicas e
estaduais do país, e agradeceu ao Reitor por sua colaboração dada à  efetivação  do
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evento. A Conselheira Sônia Maria Dalcomuni, com apalavra, informou que havia
começado naquele dia a Semana de Integração dos calouros, no Centro de Ciências
Jurídicas e Econômicas, para a qual todos os Conselheiros estavam convidados e
que às 18h30min estava prevista a apresentação do Coral da UFES e em seguida
uma programação que envolveria a apresentação desta instituição, uma informação
sobre o próprio Centro, uma entrega de certificados a membros de um projeto de
extensão e a palestra “toque de despertar” de Paulo Stavitsky, que é um especialista
renomado em treinamento empresarial. Informou, ainda, que no dia 25 de junho,
também à noite, no auditório Manoel Vereza, haveria uma discussão sobre dados
recentes do Censo 2000 com a Chefe da Unidade Estadual do IBGE e com
comentários do Professor Lando Caliman e de um representante do
FINDES/IDÉIES; na 5º feira, dia 27 de junho, uma “Calourada Temática”, com
participação da diretoria do Centro, dos funcionários e dos Centros Acadêmicos e na
6º feira, dia 28 de junho, a palestra “A liberdade individual dos países do Mercosul”,
com o Professor Doutor Plínio de Oliveira Corrêa. O Conselheiro Paulo César da
Silva Lima, com a palavra, comunicou que na semana de 8 a 12 de julho haverá em
Alegre o 1º Ciclo de Educação Continuada para a área de Medicina Veterinária, com
o apoio da Reitoria, do Conselho Regional de Medicina Veterinária e de algumas
empresas do ramo. O Senhor Presidente, com a palavra, comunicou que esteve na
última segunda-feira em Belo Horizonte participando de um ato geral de protesto,
organizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, em apoio à causa e,
também, por amizade à Reitoria da citada universidade. Explicou que o motivo da
passeata foi um polêmico assunto, qual seja: há algum tempo, a Organização
Mundial do Comércio inclui a educação como área de serviço, e tal conceito é visto
por diversos especialistas como o primeiro grande passo no sentido de globalização
sem fronteiras do comércio da educação, o que representa um grande perigo, pois
em pouco tempo poderá haver abertura geral para escolas estrangeiras transitarem
entre países, o que é entendido como uma ameaça à soberania de cada país e,
principalmente, como um tremendo prejuízo aos países em desenvolvimento e
subdesenvolvidos. Enfatizou que os maiores interessados são os Estados Unidos
que, com tal abertura, estariam aptos a começar a penetrar e a legitimar seus
diplomas e suas escolas em todos os países. 03. EXPEDIENTE: A Conselheira
Maria José campos Rodrigues, com a palavra, solicitou a inclusão em pauta do
processo nº 5.580/02-88 – Pró-Reitoria de Graduação – Oferta de vagas nos cursos
de graduação da UFES para o programa PEC-G, destinadas a alunos estrangeiros,
e que fosse analisado como segundo ponto de pauta. O Conselheiro Wilson Mário
Zanotti, com a palavra, solicitou a exclusão do item 04.02. constante da pauta,
processo nº 9.023/00-00 – Gabinete do Reitor – Alteração da Resolução n 06/92
deste Conselho (Participação de Docentes em Atividades Esporádicas), que o
Relator do Projeto de Resolução, Conselheiro Carlos Alberto Redins, não se
encontrava presente a esta Sessão. A inclusão, a inversão, bem como a exclusão
solicitada forma aprovadas. 04. ORDEM DO DIA: 04.01. PROCESSO N 5.628/00-
41 – PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – Alteração das Normas que
regem o  Restaurante Universitário (Resolução nº 17/92 – Conselho Universitário). O
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Conselheiro Leonardo Lopes de Oliveira, com a palavra, fez a leitura do seu pedido
de vista, realizado na Sessão Ordinária do dia 28 de maio do corrente ano, “in
verbis”: “Trata o parecer a seguir do pedido de vista do processo 5.628/00-41
solicitado por mim na última sessão do Conselho Universitário. Tal pedido fez-se
necessário diante do pouco acúmulo deste Conselheiro diante da votação de
parecer do relator, em assunto que trata de suspender a resolução nº 27/2000 em
seu artigo 4º, sobre a isenção de taxa aos estudantes carentes. PARECER Após
analisar o processo, reunir com a Administração do RU, na figura do Sr. Manoel
Nery e com a SAC, na pessoa do Prof. Pedro Fortes, concluo que o estudo previsto
na resolução em questão foi, apesar da melhor das intenções manifestadas no
processo, corretamente realizado. Não consta do processo a informação sobre
reuniões entre todas as partes envolvidas ou consulta aos maiores interessados na
isenção, os estudantes. Fica claro no processo ainda que a opinião que de fato
prevalece no estudo é a do Administrador do RU, Sr, Manoel que, embora esteja
desenvolvendo um excelente trabalho à frente do Restaurante, não reúne todas as
condições necessárias para tratar da isenção aos estudantes carentes. Sugiro ao
Conselho Universitário, SMJ, que indique a formação de uma nova comissão,
formada por representantes da Administração Central, dos estudantes, da Secretaria
de Apoio à Comunidade e da Administração do RU. Leonardo Lopes de Oliveira”.
Após várias discussões entre os Conselheiros presentes, o Conselho decidiu por
unanimidade sobrestar a análise do processo acima identificado e encaminhá-lo ao
Magnífico Reitor para providências, de acordo com a sugestão do pedido de vista,
ficando estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias para que este Conselho retome
as discussões acerca desse assunto. 04.02. PROCESSO Nº 5.580/02-88 – PRÓ-
REITORIA DE GRADUAÇÃO – Oferta de vagas nos cursos de graduação da UFES
para o programa PEC-G, destinadas a alunos estrangeiros. A Conselheira Maria
José Campos Rodrigues, com a palavra, fez a leitura do seu parecer e do parecer
conjunto das Comissões de Assuntos Didáticos, Científicos e Culturais e de
Legislação e Normas favoráveis à referida oferta. Em discussão, em votação,
aprovados por unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO OITO BARRA
DOIS MIL E DOIS. 04.03. PROCESSO N 8.191/00-61 – GABINETE  DO  REITOR
– Mensagem n 05/00 - Alteração do Regimento Interno da Biblioteca Central da
UFES. A Conselheira Sônia Maria Dalcomuni, com a palavra, fez a leitura do seu
parecer e do parecer da Comissão de Legislação e Normas favoráveis à referida
alteração. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Baixada a
RESOLUÇÃO NÚMERO NOVE BARRA DOIS MIL E DOIS. 05. PALAVRA LIVRE:
O Conselheiro Roberto Sant’ana Filho, com a palavra, comunicou que foi feito por
parte do Sindicato dos Trabalhadores da UFES – SINTUFES uma denúncia,
assinada por Léo de Souza Ribeiro Filho, Edenilson Alves Rodrigues e Tânia Célia
Dias Carneiro, de uma reforma que está sendo feita na área física da cantina do
SINTUFES, sem autorização da diretoria colegiada deste, ou seja, dentro do campus
da UFES em área pertencente à União. A Conselheira Maria de Fátima Monteiro da
Silva, com a palavra, comunicou, com o intuito de relatar e pedir providências, que
vêm acontecendo roubos constantes  no  Centro  de  Educação Física e Desportos e
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que na semana passada ocorreu um de grande porte. Informou, ainda, que a Polícia
Federal já foi ao local, mas que ainda não emitiu um relatório final. O Senhor
Presidente, com a palavra, informou que a UFES investiu financeiramente na
instalação de câmeras, já em fase de acabamento, em pontos estratégicos de
Campus de Goiabeiras, as quais funcionarão sob o comando de uma central de
televisão localizada no interior da Prefeitura Universitária, e na compra de quatro
motocicletas, com o intuito de reforçar a segurança no interior da Universiade.
Considerou, ainda, que tudo leva a crer, e inclusive a própria Polícia Federal assim
pronunciou-se, que a maioria dos roubos que vêm acontecendo na UFES partem de
pessoal interno e não externo à Instituição. Após várias discussões na Plenária, o
Senhor Presidente decidiu levar o assunto para uma discussão específica,
posteriormente, junto aos Diretores de Centro, para ver a possibilidade de reforçar
ainda mais a segurança interna dos Centros, com a instalação de mais alarmes,
portas de segurança, cadeados e, talvez, câmeras internas. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão às dezesseis horas e
quarenta e cinco 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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