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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO 

- CEUNES 

ATA EM APROVAÇÃO 

ATA DA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO(A) CONSELHO 

DEPARTAMENTAL DO CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO 

SANTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA 

EM 06/12/2021. 

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às catorze horas e zero 
minutos, foi realizada no(a) sala de reuniões virtuais (Google Meet) a Vigésima Sessão 
Ordinária do(a) Conselho Departamental do Centro Universitário Norte do Espírito Santo 
da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, com a(s) presença(s) de Ana Beatriz 
Neves Brito (Presidente), Adriano Alves Fernandes, Ailton Pereira Morila, Aldo 
Vignatti, Alexandre Magno Araujo, Ana Paula Oliveira Costa, Andreia Barcelos Passos 
Lima Gontijo, Susana Bubach (representando Andreia Soprani dos Santos), Antelmo 
Ralph Falqueto, Arildo Castelluber, Carlos Andre Maximiano da Silva, Carlos Minoru 
Nascimento Yoshioka, Christiane Mapheu Nogueira, Dalana Campos Muscardi, Diego 
Hoffmann, Edney Leandro da Vitoria, Esequiel da Veiga Pereira, Genilson Ferreira da 
Silva, Icaro Pianca Guidolini, Karina Carvalho Mancini, Katia Maria Morais Eiras, 
Keydson Quaresma Gomes, Marcelo Silveira Bacelos, Marco Antonio Andrade de Souza, 
Marcos Vinicius Ferreira dos Santos, Maria Alayde Alcantara Salim, Marilea Gomes dos 
Santos Ribeiro, Moyses Goncalves Siqueira Filho, Oberlan Christo Romao, Rodrigo Dias 
Pereira e Silvia das Dores Rissino, e com a(s) ausência(s) justificada(s) de Luiz Antonio 
Favero Filho. Havendo número legal de membros presentes, o(a) Senhor(a) Presidente 
declarou aberta a sessão. INFORME 1: A Presidente informou ao Conselho sobre a 
participação do Reitor e Vice-reitor da Ufes, dos Pró-reitores Rogério Naques Faleiros 
e Josiana Binda e de representante da Prograd, professora Zenólia. Informou sobre 
participação da Senhora Mady Rodrigues de Oliveira, membro do Movimento da 
Sociedade Civil do Norte Capixaba, que apresentará MANIFESTO em favor do 
DESMEMBRAMENTO DA CEUNES/UFES em Universidade Federal Norte do Espírito 
Santo-UFENES. INFORME 2: A Senhora Mady Rodrigues de Oliveira, membro do 
Movimento da Sociedade Civil do Norte Capixaba, fez a leitura do MANIFESTO em 
favor do DESMEMBRAMENTO DA CEUNES/UFES em Universidade Federal Norte 
do Espírito Santo-UFENES conforme texto a seguir: “MANIFESTO DA SOCIEDADE 
CIVIL NORTE CAPIXABA Para dar corpo a esse MANIFESTO, os signatários 
analisaram o grau de sucesso da política educacional de Interiorização da Universidade 
Federal do Espírito Santo no Norte Capixaba. Avaliaram o impacto que ela gera sobre o 
público atingido, bem como, o desenvolvimento e melhoria contínua na região Norte do 
Espírito Santo. O documento tem como referência os relatórios das duas comissões, 
criadas na gestão do Diretor do CEUNES/Ufes-Luiz Antônio Favelo Filho-2021, 
intituladas: “A análise da possibilidade e das condições necessárias para a criação da 
universidade federal por desmembramento em São Mateus-ES e Debate com a 
comunidade interna e externa das condições necessárias para a criação da universidade 
Federal por desmembramento na região Norte Capixaba.” Bibliografias, estudos 
científicos, Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Constituição Brasileira, Plano Nacional de 
Educação (PNE), Jornais/Videos e Diálogos com a comunidade acadêmica, possibilitaram, 
também, a avaliação e entendimento das políticas públicas educacionais de Interiorização. 
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A Universidade Federal do Espírito Santo-Ufes inicia sua política de interiorização no 
Norte Capixaba no período compreendido entre os anos 1970 a 1982. Durante esses anos 
surgiram em alguns municípios experiencias pioneiras como: o Projeto da Semana de 
Artes em São Mateus na década de 70 (projeto de extensão do Centro de Artes), com 
quinze versões, sendo que a última aconteceu em novembro de 2005; em Nova Venécia e 
Linhares, respectivamente, com o oferecimento de "cursos emergenciais para a formação 
de recursos humanos na área de magistério", face a carência de profissionais qualificados, 
nesses municípios. Em 10 de janeiro 1989, através do ofício n° 009/SMECNV, assinado 
pelo prefeito Walter De Prá e pela secretária municipal de educação Wanda D'all Santos 
Feitosa, solicitam ao reitor Rômulo Penina a instalação de cursos parcelado de 
licenciatura plena na área da educação, para suprir as necessidades da região. Neste 
mesmo ano a sociedade civil, igrejas/religiosos, políticos, meios de comunicação, outros, 
passam a reivindicar o ensino superior no Norte Capixaba. Em atenção a solicitação dos 
municípios de São Mateus e Nova Venécia e para cumprir o dispositivo da Constituição, 
que determinou e determina, que a partir de sua promulgação, de dez em dez anos, as 
universidades devem se interiorizar. Na época o reitor Rômulo Penina autorizou a criação 
de comissão, conforme Portaria 278, de 05 de julho de 1989, para viabilizar estudos em 
algumas regiões (critérios foram estabelecidos pela própria comissão) e para elaboração 
do Plano de Interiorização da Universidade aos municípios do norte do Espírito Santo. 
O Professor Renato Pirola e Professora Anna Bernardes da Silveira Rocha foram os 
responsáveis pelos trabalhos desenvolvidos. A Interiorização se concretiza no município 
de São Mateus e Nova Venécia como uma Coordenação Universitária Norte do Espírito 
Santo e não como um CENTRO UNIVERSITÁRIO como estava previsto, no início dos 
anos 90, com a missão de habilitar professores em licenciatura plena para atuarem no 
ensino fundamental e médio. Em 2004, a interiorização que era uma Coordenação 
Universitária, já atendia como Polo Universitário, este deixava indícios que estava 
“morrendo”. Para a Direção do Polo a Ufes enviou o Professor Manoel Carlos Barbosa 
Aranha. Umas das primeiras ações na gestão da nova Direção foi convocar a sociedade 
civil para tomar ciência das dificuldades administrativas e financeiras, pelo qual a 
interiorização estava passando. Neste mesmo ano, os ex-alunos do CEUNES (fundada em 
1994) reestruturam seu Estatuto, fazem nova eleição para sua administração e convocam 
a sociedade civil para fazer um grande movimento em apoio a interiorização, nasce o 
Movimento em defesa do Polo, Centro Já. Meses depois, conclamam a sociedade para 
defender o PL 3535/2005, do então Senador Gerson Camata (in memoriam). Em 2005, a 
pedido do reitor Rubens Sérgio Rasseli, cria-se na Ufes uma Equipe de Trabalho para 
escrever o Plano de Expansão e Consolidação da Interiorização do Ensino Presencial da 
Universidade Federal do Espírito Santo. Neste momento, a Ufes tenciona poder responder 
às reinvindicações da sociedade Norte Capixaba por maior interiorização de suas 
atividades. Entendeu que era preciso, abraçar e dar direcionamento aos trabalhos em torno 
das reinvindicações do Movimento da Sociedade Civil do Norte Capixaba, pois este já 
tinha se tornado nacional. Diversas ações foram desenvolvidas pela sociedade civil 
organizada no Norte Capixaba, por meses, passo a passo registrado no Jornal Tribuna do 
Cricará de São Mateus-ES, em defesa da NÃO FINALIZAÇÃO DA 
INTERIORIZAÇÃO EM SÃO MATEUS, pois acabar com a presença da Ufes no interior 
seria destruir o sonho de milhares de pessoas que jamais teriam oportunidade de 
qualificação e de estudos avançados. Acabar com o sonho do CEUNES não ser elevado 
a Universidade Federal Norte do Espírito Santo é ainda, muito pior. O Polo de São 
Mateus, passa a ser Centro Universitário-CEUNES/Ufes após “canetada” do então 
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Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, base permanente de ensino público superior no 
interior Norte do Estado. A partir do segundo semestre letivo de 2006, após a contratação 
dos professores e técnicos administrativos que compõem o quadro do CEUNES, nove 
cursos de graduação, em nível de bacharelado, foram abertos, a saber: Engenharia de 
Computação, Engenharia Química, Engenharia de Petróleo, Engenharia de Produção e 
Matemática, Agronomia, Ciências Biológicas, Enfermagem e Farmácia. Instalados já na 
nova estrutura, em 26 de junho de 2009 foi a vez da Audiência Pública realizada no 
Campus do CEUNES. Naquele dia aconteceu um extraordinário exercício de Cidadania. 
Uma multidão visitava todas as instalações do Centro Universitário em São Mateus e 
aguardavam o pronunciamento do Diretor Professor Renato Pirola, bem como ouvir 
solicitações em torno da elevação do CEUNES a Universidade Federal do Norte do 
Espírito Santo, feitas a todos os políticos presentes: Senador Renato Casagrande, 
Deputados Federais Lelo Coimbra e Luiz Paulo Vellozo Lucas, Prefeitos e vereadores de 
todo Norte Capixaba, Reitor e Vice-Reitor, Dom Aldo Gerna, Pastores de diversas 
congregações, enfim, muitos representantes da sociedade civil, Professores, Alunos, entre 
tantos outros. Momento impar na CEUNES/Ufes. O Professor Renato fez leitura do 
documento contendo indicadores da Região, número de alunos matriculados no CEUNES 
e suas origens; população e índice de desenvolvimento humano dos municípios da área 
de influência da Universidade, entre outros dados. Tratava-se naquele momento de 
sensibilizar os Políticos para que juntos enfrentássemos a luta em função da tão sonhada 
Universidade Federal Norte do Espírito Santo, já com o nome escolhido pelo próprio 
Movimento: UFENES. Em 2012, o Movimento Pró Universidade Federal Norte do 
Espírito Santo montou um Comitê Central: Fórum Pró-Universidade Norte do Espírito 
Santo, com o seguinte questionamento: Por que há o desejo da sociedade em elevar o 
Centro Universitário em Universidade Federal. A proposta do Comitê estava em plena 
conformidade com o que estabelecia o Plano Plurianual 2008 a 2011, bem como, metas 
elencadas no Plano Nacional de Educação-PNE: Promover a inclusão social e a redução 
das desigualdades; promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com 
geração de empregos e distribuição de renda; propiciar o acesso da população brasileira 
à educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e valorização das desigualdades. 
Esse documento contou com comissões formadas pelos professores, técnicos e Ex-Alunos 
do CEUNES, como: Comissão de Apoio Técnico; Comissão Central Organizadora; 
Comissão de Apoio Político; Comissão de Apoio Operacional. O Relatório final ficou na 
responsabilidade dos Professores do CEUNES: Alexandro Gomes Facco; Fábio Luis 
Partelli; Roney Pignaton da Silva e do Ex-Aluno do Centro Universitário José Fernandes 
Magnago de Jesus. Coordenação Geral: Mady Rodrigues de Oliveira. Senhores, O 
Movimento de Mobilização Pro-Universidade Federal no Norte do Espírito Santo evoluiu 
e amadureceu politicamente, cresceu, ficou mais consciente, congrega em sua maioria os 
ex-alunos, professores, empresários, industriários, políticos, religiosos, enfim, diversos 
segmentos da sociedade amigos do CEUNES/Ufes. Hoje, o Movimento tem clareza da 
grandiosidade e responsabilidade em todos os aspectos da gestão pública, bem como, da 
construção e expansão da Educação Superior no Brasil, visto que, a Constituição Federal, 
que é o instrumento jurídico que sustenta toda a estrutura legal da administração pública, 
definindo premissas básicas para a elaboração de políticas públicas, bem como, o direito à 
educação está expresso na Constituição Federal de 1988 no seu Art. 6º e que o Estado tem 
o dever de formular políticas para garantir educação de qualidade nas escolas e 
universidades públicas (BRASIL, 1988), está ao alcance de todos. Levando em 
consideração as Leis que regem a educação brasileira e principalmente o que estabelece 
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o Plano Nacional de Educação, que aparece no texto constitucional desde 1934, mas sua 
primeira implementação ocorreu apenas em 2001, seu dispositivo atualizado 
recentemente pela Lei n° 13.005/14, dentre suas 20 Metas destacaremos trechos da Meta 
12, que visa: a) Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta 
por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) 
a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 
40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público. b)A 
democratização do acesso à educação superior, com inclusão e qualidade, é um dos 
compromissos do Estado brasileiro, expresso nessa meta. c) O acesso à educação superior, 
sobretudo da população de 18 a 24 anos, vem sendo ampliado no Brasil, mas ainda está 
longe de alcançar as taxas dos países desenvolvidos e mesmo de grande parte dos países da 
América Latina. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2011 
registrou que a taxa bruta atingiu o percentual de 27,8%, enquanto a taxa líquida chegou 
a 14,6%. O PNE (2001-2010) estabelecia, para o fim da década, o provimento da oferta 
de educação superior para, pelo menos, 30% da população de 18 a 24 anos. Apesar do 
avanço observado, o salto projetado pela Meta 12 do novo PNE, que define a elevação da 
taxa bruta para 50% e da líquida para 33%, revela-se extremamente desafiador. O desafio 
é ainda maior quando observamos as taxas por estado e por região, sobretudo nas regiões 
Nordeste e Norte do Brasil. Cada município possui uma realidade diferente em termos da 
oferta e do acesso à educação superior, pois esse nível de ensino é de responsabilidade de 
instituições federais, estaduais ou privadas, e a oferta no município fica vinculada às 
decisões de expansão destas instituições. Portanto, para cumprir essa meta, especialmente 
em termos de interiorização da educação superior, em cada municipalidade, é preciso um 
planejamento articulado, que envolva a União, os estados, o Distrito Federal e os 
municípios. Com todo esse esforço colaborativo, espera-se elevar as duas taxas de acesso 
no Brasil, conforme previsto na Meta 12, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, 
pelo menos, 40%, no segmento público. Em se tratando de matrículas públicas, estas 
totalizam apenas 27%, enquanto as privadas perfazem 73%, em conformidade ao Censo 
da Educação Superior de 2012. Atualmente, há 6.739.689 pessoas matriculadas em cursos 
de graduação no ensino superior do país. Deste total, 1.032.936 estão em instituições 
federais. Estratégias prioritárias estabelecidas no novo PNE para o cumprimento da meta 
12, destaca- se: Otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos 
das instituições públicas de educação superior, mediante ações planejadas e coordenadas, 
de forma a ampliar e interiorizar o acesso à graduação; Ampliar a oferta de vagas, por 
meio da expansão e interiorização da rede federal de educação superior, da Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do sistema Universidade Aberta 
do Brasil; Fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente para 
a formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de Ciências e 
Matemática, bem como para atender o déficit de profissionais em áreas específicas; 
ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil; Em se tratando do que a lei 
estabelece, dos avanços obtidos nos últimos anos com a Implantação da Interiorização e, 
em conformidade com os resultados dos trabalhos desenvolvidos pelas duas Comissões 
do CEUNES/Ufes (2021), entende-se que é preciso maior autonomia para avançar no 
desenvolvimento social, econômico, educacional, de saúde e segurança no Norte 
Capixaba. Necessário se faz, o desmembramento do CEUNES/Ufes em Universidade 
Federal, com autonomia em sua gestão, com recursos oriundos das três Esferas, apoio 
público e privado, outros. Entende-se que a nova situação econômica e política exige a 
reorganização da sociedade política e da sociedade civil, de forma que o Estado se torne 
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novamente protagonista de suas responsabilidades dos interesses da reprodução ampliada 
do capital nacional e internacional. Reorganizar-se, portanto, nesse momento, será 
necessário para o crescimento em todos os aspectos no Norte do Espírito Santo, Sul da 
Bahia, Leste de Minas Gerais e demais regiões do Brasil. Por esse viés reflexivo e em 
busca de soluções para os problemas existentes no Centro Universitário e no Norte do 
Espírito Santo, os signatários do presente MANIFESTO, após discutirem sobre a 
importância do mesmo, bem como de seu conteúdo e pontos que deveriam ser abordados, 
concluíram que é necessário considerar a importância da interiorização da Ufes no Norte 
Capixaba, o profundo conhecimento dos Profissionais da Universidade Federal do 
Espírito Santo e a legitima luta da sociedade civil organizada, acerca das necessidades 
essenciais do povo capixaba, sobremodo no campo social e educacional; das 
diretrizes emanadas nas Leis que regem a educação do nosso país, dentre outras questões 
relevantes, a expansão, descentralização, desmembramento, ampliação de vagas do 
Ensino Superior em todo Brasil. Em se tratando do que preconiza o MEC, hoje o CEUNES-
Ufes consta com uma infraestrutura não somente de um Centro, mas sim de uma 
Universidade Federal. São vinte e duas edificações prontas e três edifícios em construção. 
Estas edificações abrigam 16 cursos de graduação, a saber: Ciências Biológicas 
(Licenciatura), Ciência da Computação, Educação do Campo (Licenciatura), Física 
(Licenciatura), Química (Licenciatura), Matemática (Licenciatura), Matemática 
Industrial (Matemática anteriormente), Pedagogia, Agronomia, Ciências Biológicas 
(bacharelado), Enfermagem, Engenharia de Computação, Engenharia de Petróleo, 
Engenharia de Produção, Engenharia Química e Farmácia. Entre esses, podemos destacar 
Prédio da Administração, Prédios de Salas de Aula, Prédios de Salas de Professores, 
Prédios de Laboratórios, Auditório, Biblioteca Setorial, Restaurante Universitário, Anel 
Viário com passarelas e estacionamentos, quadra poliesportiva e uma Fazenda 
Experimental, com área de 196 ha (aqui vale um grifo extremamente importante, 
nenhuma instituição de ensino e pesquisa na área agronômica tem uma fazenda tão 
extensa em área contígua ao campus universitário). Além disso, o CEUNES possui 04 
Programas de Mestrado: Agricultura Tropical, Mestrado Profissionalizante em Ensino de 
Biologia-PROFBIO, Energia e Ensino na Educação Básica e 01 Especialização em Ensino 
na Educação Básica. Entre alunos de graduação e pós-graduação, o CEUNES possui mais 
de 3.500 alunos e um quadro de 202 professores efetivos (90% Doutores) e 115 Técnicos 
Administrativos em Educação. O Campus de São Mateus já dispõe de uma infraestrutura 
que oportuniza aos seus estudantes e servidores qualidade para realização de suas 
atividades e o que faz com que o CEUNES tenha todas as condições de ser alçado a uma 
Universidade Federal pública autônoma e independente focada nas expectativas do 
desenvolvimento da região “Norte Capixaba”. JUSTIFICATIVAS/CONSIDERANDOS: 
Considerando que desde 2012 a UFES vem retirando autonomia administrativa do 
CEUNES, de forma que unidades como o Restaurante Universitário, a Biblioteca Setorial 
Norte, a Superintendência de Infraestrutura Setorial Norte e a Gerência Administrativa 
antes gerenciadas pelo CEUNES hoje tem sua gerência centralizada em Vitória; 
Considerando que desde 2012 a UFES investiu apenas 5% do seu orçamento de 
investimento no CEUNES sendo que hoje o Centro Universitário Norte do Espírito Santo 
representa 18,5% do quantitativo de alunos equivalente da Universidade; Considerando 
que desde 2012 a UFES investe menos de 10% do seu orçamento de capital e custeio no 
CEUNES sendo que hoje o Centro Universitário Norte do Espírito Santo representa 18,5% 
do quantitativo de alunos equivalente da Universidade; Considerando que pelo último 
relatório da Pró Reitoria de Graduação (PROGRAD/2020), o CEUNES hoje tem o maior 
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número de alunos de licenciatura da universidade e é responsável pela formação da maior 
parte de discentes em instituição pública que irão lecionar no ensino médio e fundamental 
do estado; Considerando que as regiões nordeste e noroeste do estado do Espírito Santo, 
que em conjunto formam o que se convencionou chamar de norte capixaba, pelo relatório 
Espírito Santo 2030, tem respectivamente o PIB per capita de R$12.950,00 e R$ 
10.646,34 o que não representa metade do PIB per capita estadual que é de R$27.542,00; 
Considerando o Plano de Desenvolvimento 2030, publicado em dezembro de 2013 
(https://planejamento.es.gov.br/plano-es-2030, pag. 86), que diz: “Fortalecer a 
centralidade da educação técnica e superior em São Mateus”, já estabelecia a época a 
importância de investimentos robustos no ensino superior; Considerando que outros 
Estados com população semelhante à do Espírito Santo e com o PIB per capita semelhante 
as regiões noroeste e nordeste do ES, tem número de vagas no ensino superior público 
muito maior que o estado do ES; 

Estados/Regiões: PIB per capita 
valores arredondados 

Vagas ensino superior 
publico 

Paraíba R$ 10.000,00 76.000 
Rio Grande do Norte R$ 12.000,00 55.000 
Espírito Santo R$ 27.000,00 30.000 
Noroeste do ES R$ 10.600,00 300 
Nordeste do ES 1r$12.900,00 4.080 

 Considerando ainda a relação médico por mil habitantes, onde na capital do estado, 
Vitória, apresenta 12 médicos por mil habitantes, o sul do estado 1,6 e o norte do estado 
0,9 médicos por mil habitantes. Este desequilíbrio gera uma grave falta de médicos para 
atender a região norte capixaba principalmente no Sistema Único de Saúde; problema este 
enfrentado por todos os prefeitos da região:O marginal índice IDH médio de 0,675 das 
regiões noroeste/nordeste do ES e que passam a ser piores para o IDH educacional de 0,55; 
Que as regiões nordeste e noroeste apesar de ocupar um terço do território capixaba só 
apresenta representatividade no PIB Agropecuário, necessitando de implementação de 
investimentos e desenvolvimento tanto no setor industrial quanto no terceiro setor; A 
abrangência do número de munícipios, população e PIB per capita da região do pleito da 
nova Universidade Federal Norte Capixaba incluindo Leste de Minas Gerais e Sul da 
Bahia; 

Estado Municípios População PIB/Estado PIB/município 
ES 13 796.140 27.542 10.987 
BA 26 416.989 11.340 8.474 
MG 40 377.094 19.573 5.340 
TOTAL 59 1.590.233   

MÉDIA   19.845 8.267 
Que a região norte capixaba se prepara para grandes investimentos como o Polo de 
Extração de Sal Gema em Conceição da Barra, o Porto de Urussuquara em São Mateus, 
duas linhas de ferrovias chegando em Barra de São Francisco e atravessando as regiões 
noroeste/nordeste do ES, e do Aeroporto Regional em Linhares etc. Não há necessidade de 
apresentarmos documentos exaustivos e profundos, uma vez que nossa ideia maior NESTE 
MANIFESTO se assenta na criação de mais uma Universidade Federal no Estado do Espírito Santo, 
em especial atenção no Norte Capixaba-São Mateus, devido toda infraestrutura do CEUNES 
atender os requisitos/critérios do Ministério da Educação e Cultura-Brasil. POR QUE DA 
MANIFESTAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL EM PROGREDIR DE CAMPUS PARA 

UNIVERSIDADE? Em relação a esta questão listamos os argumentos a seguir: Porque, em 
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relação à Educação Superior, depende de iniciativa da União o cumprimento do preceito 
seguinte: “Estabelecer uma política de expansão que diminua as desigualdades de oferta 
existentes entre diferentes regiões do País” conforme consta do Plano Nacional de 
Educação, que como sabemos todos, é um dos principais ordenamentos jurídicos de nosso 
País depois de nossa Constituição. Porque dispomos de um Campus com uma área de 
532.000 m², doado pelo Município de São Mateus-ES e mais uma Fazenda Experimental, 
em área contígua ao Campus, de 1.960.000 m², doado pelo Estado do Espírito Santo. 
Estamos falando de uma área de dois milhões e meio de metros quadrados, 
estrategicamente situados às margens da BR 101. Porque estamos situados em uma 
Região que compreende o Norte Capixaba, cuja definição encontra-se na Carta Magna 
Estadual, Sul da Bahia e Leste de Minas Gerais compreendendo uma população de três 
milhões e meio de pessoas; Porque o Espirito santo é o único Estado das Regiões Sul e 
Sudeste que possui apenas uma Universidade Federal (como ilustração, o Estado de Minas 
gerais possui 12 Universidades Federais o que significa uma extraordinária transferência 
de recursos humanos e de recursos financeiros da União para aquele Estado); Porque 
contribui para estabelecer uma política de desenvolvimento que diminui as desigualdades 
regionais, inclusive dentro do próprio Estado do Espírito santo. Uma ilustração singela 
para esta situação: os estudantes do Norte Capixaba, em relação a Educação Superior 
Pública, podem ser tipificados como aqueles que não dispõe de qualquer condição para 
estudar na Capital (muitos acreditam, inclusive, que é natural esta sua condição) e aqueles 
que com muito esforço FAMILIAR conseguem estudar na Capital. Além disso, neste 
último grupo, os recursos financeiros necessários a formação destes estudantes na Capital 
é gerada no Norte Capixaba e carreados para a Capital. Acrescenta-se o fato de que agora 
profissional de nível superior (capital intelectual) não consegue retornar ao Norte 
Capixaba para desenvolver suas competências pois esta Região encontra-se exaurida e 
subdesenvolvida. QUAL SERÁ O PAPEL DA UFENES E SUA IMPORTÂNCIA PARA A 
REGIÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO? A UFENES será o lugar privilegiado para uma 
educação dirigida às exigências de nossos tempos. Terá a atribuição da responsabilidade de educar 
e, devido a isso, formar o futuro do nosso país. A comunidade acadêmica terá como missão 
entender todo o processo de surgimento da UFENES e como ela irá agir mediante às demandas e 
normativas educacionais do Ministério da Educação e Cultura. A UFENES não será a única forma 
de obter o conhecimento, mas ela será um grande referencial para o desenvolvimento humano e 
regional. Sairemos de qualquer crise, pois teremos a melhor Universidade do Brasil. Diversos 
levantamentos e comparativos foram abordados nos considerando, porém podemos ainda 

assinalar: Podemos propor uma Universidade que tenha características iguais a Ufes, mas 
que sobretudo tenha o compromisso com o desenvolvimento da Região Norte do Espírito 
Santo, Leste de Minas Gerais e Sul da Bahia e de modo especial, com o Plano de 
Desenvolvimento do Espírito Santo 2025; Podemos propor uma Universidade que do 
ponto de vista pedagógico seja inspirada em nossa jovem irmã, a Universidade Federal do 
ABC que sintetiza um projeto nacional de dimensão internacional com as ideias do Século 
XXI. Enfim, não restam dúvidas de que a elevação do CEUNES a condição de Universidade 
Federal precisa sair dos interesses pessoais, políticos e ideológicos para ser uma questão e condição 
de justiça, de mérito acadêmico, de pesquisa, de extensão e, sobretudo, de reconhecimento do 
direito inalienável dos cidadãos, em especial do Norte do Espírito Santo, à qualificação 
acadêmica. Assinamos este manifesto com a convicção de que todos os presentes possam ter 
consigo a clareza e o entendimento do merecimento da elevação do CEUNES a condição de 
Universidade e que será parceira e irmã da Ufes. O direito e o desejo da sociedade civil do Norte 
Capixaba não são separatistas, mas um momento de união de duas instituições que sempre se 
completarão e estarão unidas em prol do ensino, pesquisa e extensão públicos gratuitos e de 
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qualidade, bem como, contribuindo com o desenvolvimento do Estado e do País. Enfim, nós aqui 
do Norte Capixaba decidimos ficar e lutar pela UFENES com amor, fé e esperança em dias 
melhores. A raiva e as vaidades, por tudo que já passamos e o que estará por vir é um fardo muito 
grande para carregar. Era o que tínhamos a nos manifestar. Atenciosamente, Movimento Pró-
Universidade Federal Norte do Espírito Santo.São Mateus-ES, 06 de dezembro de 2021.” Ao final 
a senhora Mady solicitou que o manifesto seja apresentado no Conselho Universitário da Ufes. 
INFORME 3: O Reitor e Vice- Reitor , assim como os Pró-reitores presentes apresentam suas 
considerações sobre o tema desmembramento do Ceunes. INFORME 4: O Conselheiro Carlos 
Minoru informou que na reunião do CEPE dia 03/12/2021 foi aprovado a manutenção do código 
de vaga para o DCS/Ceunes, de uma vaga de docente que estava pendente. A vaga será preenchida 
assim que um docente do CCS/Ufes aposentar. A professora Susana Bubach agrade o empenho 
de todos para que esta vaga permanecesse no Ceunes/Ufes. INFORME 5: A Presidente informou 
que na última Sessão do CUn foi comunicado que a Proaeci/Ufes esgotou a lista de espera dos 
alunos que solicitaram auxílio, conseguindo atender a todos que solicitaram.. INFORME 6: A 
Presidente comunicou a Res. 34/2021 - CUn, que altera a Res. 31/2021 - CUn, a qual trata da 
obrigatoriedade de vacina para os servidores e apresentação do comprovante de vacinação. 
INFORME 7: A Presidente informou que está sendo realizado, de 06/12 a 10/12/2021 a enquete 
com toda a comunidade acadêmica do Ceunes sobre o desmembramento do centro. PAUTA 1: 
23068.075661/2021-42 - Solicita homologação do resultado de eleição da Coordenação do 
Programa de pós-graduação em Energia, sendo reconduzido ao cargo de Coordenador o professor 
Marcelo Silveira Bacelos, e como coordenadora adjunta, a professora Taisa Shimosakai de Lira, 
a partir de 27/12/2021. Decisão: Aprovado(a) por unanimidade. PAUTA 2: 23068.074580/2021-
25 - Solicita a alteração das ementas e pré-requisitos dos Estágios Supervisionados I e II, a saber: 
Disciplina ECH 13769- Estágio Supervisionado I- Ementa: Pré-requisito Atual - Ter cursado no 
mínimo 1005 horas / Alteração: inclusão dos pré-requisitos Currículo e Formação Docente código 
ECH13758, e Política e Organização da Educação Básica Disciplina, código ECH13763; 
Disciplina ECH 13774- Estágio Supervisionado II- Ementa: Pré-requisito Atual - Estágio I / 
Alteração: inclusão do pré-requisito Didática, código ECH13770; Disciplina ECH 13774- Estágio 
Supervisionado II- Ementa: Ementa atual - constam apenas 4 bibliografias complementares / 
Alteração: incluir quinta bibliografia complementar: TAHAN, Malba. O homem que calculava. 
Rio de Janeiro: Editora Record, 2016. Relator(a): Adriano Alves Fernandes. Decisão: Não 
aprovado(a) . Após esclarecimentos e discussões foi aprovado o encaminhamento do documento 
ao Colegiado do Curso para correção dos nomes e códigos das disciplinas. Após, deverá ser 
encaminhado para o Conselheiro Adriano Fernandes para novo relato e parecer.. PAUTA 3: 
23068.075475/2021-11 - Solicita homologação da coordenação do curso de Pedagogia, para 
mandato no período de 30/01/2022 a 29/01/2024, sendo a Professora Rita de Cassia Cristofoleti 
como Coordenadora e o Professor Ailton Pereira Morila como Subcoordenador do curso. 
Decisão: Aprovado(a) por unanimidade. PAUTA 4: 23068.076614/2021-16 - Solicita revogação 
de atos normativos deste Conselho classificados como exauridos ou revogados tacitamente, 
seguindo as orientações da Portaria GR/UFES nº 658, de 27 de novembro de 2020, que dispõe 
sobre os procedimentos a serem adotados na revisão e consolidação dos atos normativos da 
Universidade Federal do Espírito Santo para atendimento da determinação contida no Art. 5º do 
Decreto nº 10.139/2019. Decisão: Aprovado(a) por unanimidade a revogação dos atos normativos 
listados a seguir Decisão 63/2016; Decisão 98/2013; Decisão 7/2011; Decisão 104/2014; Decisão 
176/2014; Decisão 33/2013; Decisão 78/2013; Resolução 21/2010; Decisão 211/2010; Decisão 
8/2014; Decisão 72/2013; Decisão 84/2013; Decisão 162/2013; Decisão 31/2012; Decisão 
85/2013; Decisão 18/2013; Decisão 163/2013; Decisão 124/2010; Decisão 125/2010. PALAVRA 
LIVRE: A Presidente comunicou que a Presidente da Comissão de Biossegurança do Ceunes 
compilou algumas informações e irá encaminhar aos conselheiros. Comunicou que é para ser 
utilizada a nomenclatura nova dos cursos para o procedimento de tramitação de documentos no 
sistema lepisma/sie, uma vez que já está em vigor. Informa também que os projetos Paepe para 
monitoria foram prorrogados. Nada mais havendo a tratar, o(a) Senhor(a) Presidente agradeceu a 

Este documento foi assinado digitalmente por ANA BEATRIZ NEVES BRITO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/348966?tipoArquivo=O



Emissão: 15/12/2021 14:36:29 Página 9/4 
 

presença e declarou encerrada a sessão, e eu, Adriana Venturini Sartorio, Secretário(a) do(a) 
Conselho Departamental do Centro Universitário Norte do Espírito Santo, lavrei a presente ata 
que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada pelos presentes. São Mateus/ES, 06 de 
dezembro de 2021. 
 
 
 
 
 

  

Ana Beatriz Neves Brito 

(Presidente) 
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