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APRESENTAÇÃO

Desde o primeiro vestibular realizado pela Universidade Federal do
Espírito Santo (UFES) no Norte do Espírito Santo, há 30 anos, a região
reconhece o Centro Universitário Norte do Espírito Santo (Ceunes) como
uma opção de ensino público superior no Estado. O credenciamento do
Ceunes como a segunda Universidade Federal do estado é um assunto
recorrente desde a sua criação. O planejamento de elevação do Ceunes
em Universidade Federal se fundamenta na visão de independência, de
gestão própria, direta, personalizada, e eficiente com fins de melhor
atender a região e à população.

Após o Deputado Federal Neucimar Fraga apresentar o Projeto de Lei nº
1.964/2021, que autoriza a criação da Universidade Federal de São
Mateus (UFSM), o Conselho Departamental do Ceunes decidiu criar duas
Comissões Especiais para realização de estudos e debates sobre o tema.

A Comissão Especial 1 ficou com a responsabilidade de realizar estudos
que analisassem a possibilidade e as condições necessárias para a criação
da Universidade Federal de São Mateus. Para tanto, a proposta de
desenvolvimento dos trabalhos da referida Comissão, teve duas etapas
que versaram quanto às coletas de dados internos e de dados externos ao
Ceunes/UFES.

A comunidade acadêmica do Ceunes se interessou em participar do
estudo, contribuindo diretamente com o fornecimento de dados dos
setores: Secretaria Geral, Secretaria Única de Pós-graduação, Diretoria de
Suporte Administrativo, Diretoria de Infraestrutura, Biblioteca,
Restaurante, Fazenda, Herbário; e dos departamentos: de Ciências
Naturais, de Engenharia e Tecnologia, de Computação e Eletrônica, de
Ciências Agrárias e Biológicas e de Ciências da Saúde. Já as informações
acerca da Secretaria Única de Graduação, do Departamento de
Matemática e do Departamento de Educação e Ciências Humanas foram
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obtidas em seus sítios eletrônicos ou relatórios anteriormente publicados
no Ceunes.

Quanto à coleta de dados externos, esta contou com o empenho dos
membros da Comissão na compilação de dados com base nas informações
coletadas nos diversos órgãos da área pública. Adicionalmente, foi
disponibilizado um formulário aos servidores, técnicos e docentes, para
resposta voluntária à seguinte questão: “Quais atividades você realiza que
dependem da UFES - Goiabeiras e o quê você considera que precisa para
realizá-las de maneira independente?". As respostas obtidas foram
compiladas e registradas no Anexo deste documento.
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1 BREVE RELATO HISTÓRICO

A Ceunes (Coordenação Universitária Norte do Espírito Santo) foi fundada
em abril de 1990 como unidade avançada da Universidade Federal do
Espírito Santo (UFES) com o objetivo principal de formar professores para
o ensino fundamental da região. Em janeiro de 1991, a UFES realizou nos
municípios de São Mateus e Nova Venécia, o primeiro vestibular para 5
cursos superiores. O plano de interiorização teve seu início em 08 de
março de 1991, em São Mateus, com aula inaugural para os primeiros 159
universitários. A Ceunes se transformou em Pólo Universitário de São
Mateus (Polun), em 2000, até seu estabelecimento como Centro
Universitário Norte do Espírito Santo, em 2005.

Em 1º de junho de 2005, o Senado Federal, através do Projeto de Lei nº
5.353 de 2005, de autoria do Senador Gerson Camata, aprovou projeto
autorizativo ao Poder Executivo para a criação da Universidade Federal de
São Mateus por desmembramento da Universidade Federal do Espírito
Santo. Em seu Art. 4º, o Poder Executivo ficaria autorizado a transferir
saldos orçamentários da Universidade Federal do Espírito Santo para a
Universidade Federal de São Mateus, respeitadas as mesmas atividades,
projetos e operações especiais, com respectivas categorias econômicas e
grupos de despesas previstos na lei orçamentária. O projeto foi submetido
às comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; Educação e
Cultura; Finanças e Tributação e, finalmente, Constituição e Justiça e de
Cidadania.

Em 8 de novembro de 2005, cinco meses após a publicação do Projeto de
Lei no Senado Federal, os Conselhos Universitário e de Ensino, Pesquisa e
Extensão da UFES, aprovaram o Plano de Expansão e Consolidação da
Interiorização da UFES (Resolução Nº 43/2005 CUn). O Plano de Expansão,
no seu teor, buscava produzir uma resposta estruturada em bases
permanentes para atender à crescente demanda das regiões, com:
recursos financeiros claramente definidos; quadros de pessoal próprios;
infraestrutura moderna e compatível; oferta diversificada; e substituição
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do Pólo Universitário ou a Coordenação de Ensino pelo Centro
Universitário Norte do Espírito Santo (Ceunes).

O lançamento do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais (REUNI) através do Decreto Nº 6.096,
de 24 de abril de 2007, instigou a direção do Ceunes a criar a Comissão
Especial de Reestruturação e Expansão responsável pela proposta de
criação dos cursos de licenciatura nas áreas de Ciências Biológicas, Física,
Matemática e Química, no período noturno. Além disso, a criação do
Departamento de Educação, para suporte às licenciaturas, e o Programa
de Pós-Graduação em Educação.

Mais a frente na história, em 2009, foi realizada uma audiência pública na
cidade de São Mateus, com a presença de mais de cinco mil pessoas, entre
elas, autoridades políticas de todo o Estado do Espírito Santo e Sul da
Bahia, com representantes das entidades da sociedade civil organizada,
estudantes, professores, servidores da UFES, igrejas católica e evangélica,
além de moradores, com o escopo da criação da Universidade Federal da
região.

Uma nova moção, em 28 de abril de 2011, partiu do Deputado Federal Dr.
Jorge Silva, com a INC 419/2011, sugerindo a criação da Universidade
Federal de São Mateus, por desmembramento da Universidade Federal do
Espírito Santo, culminando com a decisão de arquivamento pela Câmara
dos Deputados, em 28 de janeiro de 2015.

Em 2012, entidades políticas, sociais, religiosas e organizacionais,
novamente se organizaram em um Comitê Central, denominado Fórum
Pró-Universidade Norte do Espírito Santo. O documento produzido à
época, resgata um movimento histórico. Numa concepção mais
abrangente, o Fórum sugeriu o nome Universidade Federal do Norte
Capixaba fazendo referência à Mesorregião dos Vales do Cricaré, Mucuri e
Vale do Rio Doce.
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Em 2013, partiu do deputado Dr Jorge Silva, uma indicação ao MEC sobre
a criação de um curso de medicina no Ceunes, no âmbito do Programa
Federal Mais Médicos.

Em 26 de maio do corrente ano (2021), o Deputado Federal Neucimar
Fraga, apresentou os Projetos de Lei 1963/2021 e 1964/2021 que
autorizam, respectivamente, a criação da Universidade Federal de Alegre
(UFA) e a criação da Universidade Federal de São Mateus (UFSM). Ambos
projetos, aguardando, até a presente data, a designação do (a) relator (a)
na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.

Em sessão ordinária de 21 de junho de 2021, o Conselho Departamental
do Ceunes, sob a presidência do Diretor Luiz Antonio Favero Filho, decidiu
pela criação de duas Comissões Especiais, compostas por membros
representantes docentes, técnicos administrativos e discentes do Ceunes,
com fins de realizar estudos que analisem a possibilidade e as condições
necessárias para a criação da Universidade Federal de São Mateus
(“Comissão 1”) e organização de debates virtuais (“Comissão 2”). Após
amplo convite à comunidade universitária para indicação de membros,
foram publicadas as Portarias Ceunes nº 22 e 23 em 5 de julho de 2021,
estabelecendo as referidas comissões.
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2 COMO FOI ORGANIZADO O ESTUDO

A Comissão Especial 1, teve por responsabilidade a realização de estudos
que analisassem a possibilidade e as condições necessárias para a criação
da Universidade Federal de São Mateus. Para tanto, a proposta de
desenvolvimento do estudo contou com duas etapas, que versaram
quanto às coletas de dados internos e de dados externos ao Ceunes/UFES.

2.1. Coleta de dados internos do Ceunes.

Esta etapa consistiu em coletar os dados internos relativos aos
Departamentos, Secretarias, Fazenda, Herbário, Biblioteca, Restaurante
Universitário, Diretoria de Infraestrutura, Diretoria de Suporte
Administrativo, Pós-graduação e Pesquisa e Extensão.

Outros dados, de grande importância e que também foram considerados,
dizem respeito às bolsas estudantis, estágios e a Assistência Estudantil,
nas diversas modalidades em que é apresentada.

2.2. Coleta de dados externos e aspectos inerentes a criação da
Universidade.

Esta segunda etapa contou com a expertise e empenho dos membros da
Comissão na projeção de cenários com base nas informações coletadas
nos diversos órgãos públicos federais das esferas legislativa e executiva
Federal. Com isso, foram definidas as frentes de trabalho, a saber:

 Informações sobre o processo de aprovação dos Projetos de Lei nas
diferentes Comissões da Câmara Legislativa Federal, partindo da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.

 As necessidades da criação de um curso de medicina no Ceunes em
São Mateus.

 Previsão de aumento no número de servidores e de cargos e o
respectivo aumento no custo relativo ao pessoal. Um comparativo
previsto na Expansão e o atual, com base no organograma UFES.
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2.3. Outras iniciativas propostas pela Comissão.

 Formulário disponibilizado aos servidores, técnicos e docentes, para
resposta voluntária à seguinte questão: “Quais atividades você
realiza que dependem da UFES - Goiabeiras e o quê você considera
que precisa para realizá-las de maneira independente?" (Respostas
disponíveis no Anexo IV)

3 CEUNES, COMO SE APRESENTA

3.1. Localização e abrangência.

A região norte do Estado do ES tem aproximadamente 470.000 habitantes
distribuídos em área pouco maior que 14,3 mil km²; segundo dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 2021). Apesar de
constituir 31,11% do território e 11,47% da população capixaba, a região
representa pouco mais que 5% do Produto Interno Bruto (PIB) do ES
segundo o Instituto Jonas do Santos Neves (IJSN 2021). Sendo portanto,
regiões prioritárias para o desenvolvimento sustentável do estado.

A lei estadual 11.174 de 25/09/2020 divide o Estado do Espírito Santo em
dez regiões de planejamento. O que chamamos de região norte capixaba,

compreende em regiões Nordeste e Noroeste. As 10 microrregiões do
Estado do Espírito Santo são: Metropolitana; Central Serrana; Sudoeste
Serrana; Litoral Sul; Central Sul; Caparaó; Rio Doce; Centro-Oeste;
Nordeste, Noroeste.

A microrregião Nordeste é composta por nove municípios, a saber:
Mucurici, Montanha, Ponto Belo, Pedro Canário, Pinheiros, Boa Esperança,
Conceição da Barra, São Mateus e Jaguaré. A região ocupa 17,40% do
território estadual e apresenta uma população estimada em 289.128
habitantes (IBGE, 2018), o que representa 7,28% da população total do
estado. O município de São Mateus destaca-se no contexto da
microrregião, configurando-se como uma área de influência pelo
fornecimento de bens e serviços, especialmente na área da educação, por
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possuir campus da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e o
Instituto Federal do Espírito Santo (IFES). A microrregião Noroeste é
composta por sete municípios, a saber: Nova Venécia, Vila Pavão,
Ecoporanga, Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Mantenópolis e
Águia Branca. A região ocupa 22,61% do território estadual e apresenta
uma população estimada em 162.258 habitantes (IBGE, 2018), o que
corresponde a 4,08% da população total do estado.

Quadro 1. Comparativo das microrregioes do Norte Capixaba

Nordeste Noroeste

Municípios 9 7

Área (km²) 8.018,61 6.352,27

População (hab)
(IBGE, 2018)

289.128 162.258

Composição do
PIB setorial

(ES, 2013)

36,6% (agropecuário)

14,2% (industrial)

23,9% (administração
pública)

25,3% (comércio e
serviços)

22,1% (agropecuário)

20,6% (industrial)

28,6% (administração
pública)

28,8% (comércio e
serviços)

A regionalização federal do Espírito Santo e de sua região norte, com
vistas à sua estrutura produtiva, foi apresentada pelo Banco do Nordeste,
em 2017, em que considerou a região norte do Espírito Santo mais
abrangente e constituída de 28 municípios, totalizando um território de
24.368 km², que corresponde a 53% da área do estado (Figura 1). A
regionalização seguiu os critérios estabelecidos pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), de acordo com o processo de transformação
do espaço nacional e da estrutura produtiva, que fez com que esta parte
do estado ficasse dividida em 2 mesorregiões: Litoral Norte Espírito-
santense e Noroeste Espírito-santense e 6 microrregiões geográficas:
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Linhares, Montanha, São Mateus, Barra de São Francisco, Colatina, Nova
Venécia. As duas maiores mesorregiões do norte capixaba são a do Norte
de Minas e Jequitinhonha, a primeira com 7 microrregiões e 88 municípios,
com 128.389 km² (61% da região Norte de Minas) e a segunda, com 5
microrregiões e 49 municípios, com 49 mil km² (23%).

Figura 1Região Norte do Espírito Santo na visão do Banco do Nordeste responsável pelo
financiamento do seu desenvolvimento regional.

O documento Espírito Santo 2030, planejamento estratégico do estado do
Espírito Santo de 2013 destaca que, os anseios para desenvolvimento
regional Nordeste é originar negócios a partir da influência sobre a região
sul da Bahia e o leste de Minas Gerais; adensar as cadeias produtivas
existentes, como petróleo e gás, cana-de-açúcar, silvicultura e fruticultura;
desenvolver fontes renováveis de energia, explorando novas atividades
econômicas (sal gema, energia eólica, bagaço de cana); ampliar a base
logística nos modais aeroportuário, portuário e rodoviário; atrair e
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estimular a instalação de empresas para apoio às atividades de exploração
e produção do setor de petróleo e gás; fortalecer a centralidade da
educação técnica e superior em São Mateus. Já para o desenvolviemtno
regional Noroeste é ter na silvicultura alternativa de atividade econômica
e de reflorestamento; agregar valor na cadeia de granito, externalidades e
escalas, apropriando-se da maior diversidade de rochas ornamentais do
país; diversificar a produção rural com agregação de valor (café,
fruticultura, integração pecuária e outras culturas); potencializar a
produção de biocombustível; promover ações de desenvolvimento
regional em conjunto com Minas Gerais (serviços especializados e
comércio); fortalecer as instituições de ensino técnico e superior
relacionadas às atividades econômicas locais.

Portanto, o Ceunes vem atendendo a uma área potencial de setenta e
cinco municípios pertencentes ao norte do Espírito Santo, sul da Bahia e
nordeste de Minas Gerais, oferecendo educação superior pública de
qualidade a uma população de dois milhões de habitantes (Figura 2). A
abrangência das atividades e programas de ensino, pesquisa e extensão
do Ceunes engloba as tais microrregiões Noroeste e Nordeste do ES.

O Ceunes está em posição de destaque devido sua contribuição em ações
coletivas que atendam às populações dos municípios ao seu entorno.
Muitas dessas ações estão vinculadas à melhoria da qualidade de vida da
população, além do seu propósito maior que é oferecer ensino superior
de qualidade e gratuito.
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Figura 2 Faixa populacional favorecida pelo Ceunes.

3.2. Estrutura física e administrativa

O Ceunes, localizado no Km 60 da BR 101, ocupa uma área de 532.400 m²
e área construída de 86.000 m². Ainda possui uma Fazenda Experimental,
em área contígua ao campus, de 196 ha. Geograficamente, o Ceunes está
dividido em quatro Eixos.
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O Centro possui 48 salas de aula, 6 auditórios, 71 salas de professores, 39
salas administrativas, 115 laboratórios didáticos, 5 laboratórios de
informática, 2 bibliotecas, 1 ginásio polidesportivo, 1 restaurante
universitário, 1 fazenda experimental.

São 17 cursos de graduação, a saber: Ciências Biológicas, Educação do
Campo - Ciências Naturais, Educação do Campo - Ciências Naturais, Física,
Química, Matemática, Matemática Industrial, Pedagogia, Agronomia,
Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Enfermagem, Engenharia de
Computação, Engenharia de Petróleo, Engenharia de Produção,
Engenharia Química e Farmácia. Além disso, o Ceunes possui 05
Programas de Mestrado: Agricultura Tropical, Biodiversidade Tropical,
Energia e Ensino na Educação Básica e Especialização em Ensino na
Educação Básica. O Quadro 2, apresenta maiores detalhes do quatitativo
de servidores e alunos do Ceunes no exercício de 2020.

Quadro 2 : Ceunes em números

Servidores docentes 204

Servidores técnico-administrativos 109

Matrículas ativas de estudantes na graduação 3.574

Alunos assistidos com bolsa auxílio 1.545

Cursos de graduação 17

Cursos de pós-graduação 5 (mestrado)

Matrículas ativas de estudantes na pós-graduação 155

Matrículas aluno especial na pós-graduação 24

Mestres formados 532

Fonte: https://Ceunes.UFES.br/Ceunes-em-numeros e Relatório de Gestão 2020.

A seguir, nas Figuras 3 e 4, está apresentada a estrutura organizacional do
Ceunes em conformidade com a Resolução Nº 22/2019 do CUn/Ufes.

Na Figura 3 verifica-se que a Direção do Centro; Secretarias: Geral, Única
de Graduação e Única de Pós-Graduação; Coordenação da Fazenda
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Experimental; Colegiados dos Cursos de Graduação e de Pós-Graduação e
os Departamentos são vinculados ao Ceunes.

Figura 3 Organograma do Ceunes, segundo Resolução 22/2019 do CUn

Fonte:https://ceunes.UFES.br/sites/ceunes.UFES.br/files/field/anexo/organograma_ce
unes _atualizado.pdf

As áreas administrativas estão apresentadas na Figura 4, a seguir. A
Diretoria de Suporte Administrativo, com as divisões: Contabilidade e
Finanças, Tecnologia da Informação, Recursos Materiais e Atenção à
Saúde e à Assistência Social; a Superintendência de Infraestrutura Setorial
Norte isto é a Diretoria de Infraestrutura; o Restaurante Universitário e a
Seção de Biblioteca Setorial Norte; atendem ao Ceunes, no entanto, estão
vinculados numa gestão própria da UFES-Goiabeiras.

Este documento foi assinado digitalmente por KATIA MARIA MORAIS EIRAS
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/282628?tipoArquivo=O



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

14

Figura 4 Organograma do Ceunes, segundo Resolução 22/2019 do CUn

Fonte:https://ceunes.UFES.br/sites/ceunes.UFES.br/files/field/anexo/organograma_ce
unes _atualizado.pdf

3.3. Cursos de Graduação e Departamentos

Os cursos de graduação têm docentes e laboratórios distribuídos nos sete
Departamentos do Centro, localizados geograficamente nos Eixos 1 e 3. Os
Departamentos compreendem disciplinas afins e congregam os docentes
e técnicos para objetivos comuns de ensino, pesquisa e extensão.

a)DCAB - Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas - Eixo 1,
prédio E.

O DCAB congrega 33 docentes e 6 servidores de nível técnico, sendo 5
laboratoristas e 1 assistente administrativo. Os docentes ministram
principalmente as disciplinas dos cursos de Agronomia, nível bacharelado,
e Ciências Biológicas, nível bacharelado e nível licenciatura. O
departamento possui 1 sala da secretaria, 1 sala de chefia e 10 salas de
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professores compartilhadas. São 14 os laboratórios de ensino vinculados
ao DCAB: (1) Solos (Física do Solo); 2) Biologia Celular e Genética; (3)
Fitopatologia; (4) Fisiologia Vegetal e Nutrição Mineral de Plantas; (5)
Bioexperimentação; (6) Topografia; (7) Sementes e Mudas; (8) Nutrição e
Alimentação Animal; (9) Botânica; (10) Ecologia; (11) Zoologia de
Vertebrados; (12) Zoologia de Invertebrados; (13) Ecologia do Ecossistema
Manguezal (EcoMangue) e (14) Microscopia (compartilhado com o DCS).

b)DCN - Departamento de Ciências Naturais - Eixo 3, prédio A

O DCN congrega 34 docentes, com título em doutorado, e 3 servidores de
nível técnico, sendo 1 assistente administrativo e 2 laboratoristas. Os
docentes ministram principalmente, disciplinas nos cursos de Física e
Química, nível licenciatura, de Engenharia do Petróleo, nível bacharelado.
O departamento possui uma sala da secretaria e salas de professores
compartilhadas. No total são 7 laboratórios de ensino vinculados ao DCN:
(1) Eletromagnetismo, Ótica e Física Moderna; (2) Mecânica/
Termodinâmica; (3) Instrumentação para o Ensino de Física; (4) Geologia;
(5) Química Geral e Inorgânica; (6) Química Orgânica e Físico-química e (7)
Química Analítica.

c) DCS - Departamento de Ciências da Saúde - Eixo 1, prédio E

O DCS congrega 33 docentes e 8 servidores nível técnico, sendo 1
assistente administrativo, 6 laboratoristas e 1 técnico farmacêutico. Os
docentes ministram principalmente as disciplinas dos cursos de
Enfermagem e de Farmácia, nível superior bacharelado. O departamento
possui 1 sala da secretaria, 1 sala de chefia e 10 salas de professores
compartilhadas. São 14 os Laboratórios de ensino: (1) Análises Clínicas; (2)
Fisiologia e Farmacologia; (3) Parasitologia e Hematologia; (4) Tecnologia
de Alimentos; 5) Controle de Qualidade de Medicamentos; (6)
Microbiologia; (7) Bioquímica; (8) Práticas de Enfermagem; 9) Microscopia;
10) Farmacognosia; (11) Farmacotécnica; (12) Anatomia; (13) Práticas
Interdisciplinares em Saúde e (14) Informática.
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d)DCE - Departamento de Computação e Eletrônica - Eixo 3, prédio G

O DCE congrega os 21 docentes, com título doutorado, e 4 servidores de
nível técnico, sendo 1 assistente administrativo e 3 técnicos em
laboratório. Os docentes ministram, principalmente, disciplinas nos cursos
de Engenharia da Computação e Ciência da Computação, ambos de nível
superior bacharelado. O departamento também possui 1 sala da
secretaria e salas de professores, todas compartilhadas com outros cursos.
São 4 Laboratórios de ensino: (1) Computação; (2) Eletrônica; (3) Práticas
Digitais e (4) Redes de Computadores.

e)DECH - Departamento de Educação e Ciências Humanas - Eixo 3,
prédio G

O DECH congrega 27 docentes que ministram disciplinas em todos os
cursos do Centro que têm habilitação licenciatura, principalmente em
Educação do Campo (habilitação em Ciências Humanas e Sociais e em
Ciências Naturais) e Pedagogia. Ao departamento encontram-se
vinculados 5 servidores de nível técnico, sendo 2 tradutores e intérpretes
de língua de sinais, 1 administrador e 2 assistentes em administração.

f) DET - Departamento de Engenharias e Tecnologia - Eixo 3, prédio G

O DET congrega 27 docentes, com título em Doutorado, que ministram,
principalmente, disciplinas nos cursos de Engenharia de Produção,
Engenharia do Petróleo e Engenharia Química, todos de nível superior
bacharelado. São 3 servidores nível técnico, sendo 2 técnicos em
laboratório e 1 assistente administrativo. São 17 Laboratórios de ensino:
(1) Análise e Apoio, (2) Escoamento em Meios Porosos, (3) Fluidos de
Perfuração e Completação, (4) Simulação Numérica, (5) Engenharia do
Produto, (6) Engenharia do Trabalho, (7) Gestão da Produção, (8)
Instalações Industriais e Automação, (9) Pesquisa Operacional, Logística e
Transportes, (10) Engenharia da Qualidade, (11) Laboratório de
Engenharia Organizacional, (12) Fenômenos de Transporte, (13)
Instrumentação e Controle de Processos Químicos, (14) Operações
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Unitárias, (15) Processos Biotecnológicos, (16) Reatores Químicos e
Termodinâmica e (17) Laboratório de Informática.

g)DMA - Departamento de Matemática Aplicada - Eixo 3, prédio A

O DMA congrega 26 docentes, com título em Doutorado, que ministram
disciplinas, principalmente nos cursos de Matemática Industrial, nível
superior bacharelado, e Matemática, nível superior licenciatura. São 2
servidores nível técnico, sendo 1 técnico em laboratório e 1 assistente
administrativo. Apenas 1 laboratório de ensino pertence ao DMA:
Matemática Computacional.

O Quadro 3 mostra o total atual de servidores docentes e técnicos por
Departamento bem como o número de laboratórios, quer sejam de ensino
ou não, e o número de cursos de bacharelado ou licenciatura. Tais cursos
estão aqui agrupados junto aos Departamentos devido à proximidade
técnico-científica que atuam nas áreas de ensino, pesquisa e extensão.
Tais dados, assim agrupados, viabilizam a compreensão do potencial em
ensino, pesquisa e extensão que o Ceunes oferece para a comunidade.

Quadro 3: Perfil geral dos departamentos de ensino do Ceunes**.

Docentes Técnicos Laboratórios Bacharelado Licenciatura

DCAB 33 6 14 2 1

DCN 34 3 7 - 2

DCS 33 (*) 8 14 2 -

DCE 21 4 4 2 -

DECH 27 5 - 1 2

DET 27 3 17 3 -

DMA 27 2 1 1 1

Total 201 31 57 10 6

*2 vagas deslocadas, para UFRJ e para DCBIO/CCHN/Ufes.
** dados informados pela Chefia de Departamento e/ou coletadas nos Sites oficial do Departamento,
em 2021, quando não informado pela Chefia.
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Adicionalmente, o Quadro 4 a seguir, apresenta o número de alunos
ativos, formados e vagas anuais ofertadas para ingresso nos diferentes
cursos de graduação do Ceunes. Atualmente, primeiro período letivo de
2021, tem-se 3612 alunos ativos e 1780 alunos egressos formados desde a
criação do centro. Na média são 50 vagas ofertadas por Curso de
graduação, bacharelado ou licenciatura.

Quadro 4: Número por Curso de Gradução (Total de discentes ativos e
formados desde a criação do Cursos e número de vagas anuais disponíveis)

Curso Ativos em 2021 Formados Vagas anuais*

Bacharelado

Agronomia 259 174 50
Ciências Biológicas 244 226 50
Farmácia 238 158 50
Enfermagem 248 147 50
Engenharia de Computação 253 79 50
Ciência da Computação 230 17 50
Engenharia Química 277 252 50
Engenharia de Petróleo 181 213 50
Engenharia de Produção 238 207 50
Matemática Industrial 163 15 50
Pedagogia 272 29 50

Licenciatura

Ciências Biológicas 205 111 50
Educação no Campo - Ciências Naturais 151 18 40
Educação no Campo - Ciências Humanas
e Sociais 206 33 40

Física 149 26 50
Matemática 136 37 50
Química 162 38 50
Total 3612 1780 830
Fonte: Relatórios do SIE (acesso em 11/08/2021)
*Com base no Termo de Adesão MEC ou edital da última edição SISU ou PS de cada curso
(disponível em sisu.UFES.br e ps.UFES.br).

3.4. Cursos de pós graduação, pesquisa e extensão

O Ceunes possui atualmente 5 Programas de pós-graduação em nível de
mestrado. Desde a criação dos mesmos, a média anual é 77 novos alunos
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ingressos e, no total, 461 alunos egressos formados nos cursos de pós-
graduação. O Quadro 5, explicita tais números, por Programa.

Quadro 5: Número por cursos de pós-graduação (ingressos por ano e total
de egressos)

Programas PPGAT PROFBIO PPGEEB PPGEN

Ano da implantação 2010 2017 2014 2011

Ingressos/ano 20 15 30 12

Egressos formados 134 30 179 118

a) Programa de Pós-Graduação em Agricultura Tropical (PPGAT) e
Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical

Um dos pilares do projeto político pedagógico do PPGAT é a inserção
econômica e social resultado dos programas de melhoramento de
diferentes culturas com fins de benefícios da sociedade, para o
agronegócio e para a agricultura familiar.

Os projetos de pesquisa vão do registro ao uso das cultivares de Coffea
canephora indicados para regiões norte do ES e sul da BA; fruticultura, em
ambiente tropical, com vistas à produtividade, adaptação climática e
resistência às pragas e às doenças e ao estresse hídrico; e, sobre a
pimenta-do reino. Os projetos de extensão abrangem a divulgação das
cultivares e dos resultados das pesquisas, além da transferência de
tecnologia. Contemplam dias de campo, palestras e exposições em
parcerias públicas e/ou privadas.

Os Programas PPGBT e PPGAT contam com 13 Laboratórios de ensino e
pesquisa estruturados no edifício próprio, no Eixo 04.

b) Mestrado Profissional em Ensino de Biologia (PROFBIO)

O Profbio é um programa de mestrado profissional em rede nacional que
tem como área de atuação o ensino de biologia e como público discente
os professores de ensino médio da rede pública. Assim, por envolver a
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formação continuada de docentes da Educação Básica, gera a melhoria da
qualidade do ensino médio público e consequentemente contribui para a
qualidade do aluno ingresso à universidade, o programa tem forte
impacto regional e alta procura.

c) Mestrado Acadêmico em Ensino na Educação Básica (PPGEEB)

O impacto do PPGEEB regionalmente é a capacitação de professores da
educação básica, fortalecimento de pesquisas sobre o ensino articuladas
com as questões sociais, econômicas e culturais regionais, capacitação
para profissionais que atuam em órgãos da gestão educacional,
capacitação de professores que atuam em cursos superiores.

d) Programa de Pós-Graduação em Energia (PPGEN)

O PPGEN é o quarto programa interdisciplinar do Estado e o único do
Brasil que apresenta uma proposta interdisciplinar na área de
concentração Engenharia/Tecnologia/Gestão, tendo como foco principal o
tema energia. O programa tem papel importante para a região no tocante
ao desenvolvimento da produção de petróleo, gás natural, etanol e na
instalação de outras plantas industriais de intensa utilização de energia.
Tendo como público-alvo bacharéis ou concluintes em Engenharias,
Ciências da Computação, Física, Química, Matemática e áreas afins.

A sinergia do programa com os cursos de graduação do Ceunes possibilita
que os discentes de graduação participem de projetos de pesquisa
integradores gerando produção científica com a convergência em diversas
áreas de conhecimento vinculadas ao programa. Tal prática vem
estimulando o ingresso de alunos formados no Ceunes no PPGEN, com
fins de obtenção do título de mestrado.

e) Mestrado Profissional em Gestão Pública do Programa de Pós-
Graduação em Gestão Pública (PPGGP) do Centro de Ciências Jurídicas
e Econômicas (CCJE)
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f) Programa de Pós-graduação Profissional Internacional - Eng/Tec/Rec
Naturais (Mestrado/Doutorado), em aprovação.

3.5. Secretaria Geral

A Secretaria Geral (SG) é composta por 06 servidores, dos quais 5 são
Assistentes em Administração e 01 é Secretário (a) Executivo, o setor estar
localizado no prédio da Administração Central, Eixo 2, do campus São
Mateus.

Diversas são as atribuições da SG, dentre elas pode-se citar: convocar e
secretariar as sessões do Conselho Departamental do Centro e da Câmara
Local de Graduação, elaborar e dar publicidade aos seus atos; planejar,
coordenar e executar as atividades administrativas inerentes; tais como
controlar a agenda, assuntos e documentos relativos à Diretoria e
despachar e subsidiar o processo de tomada de decisão.

Além disso, é também atribuição o arquivamento e o desarquivamento,
no Lepisma, manter a atualização do site do Ceunes, receber documentos
externos, emitir documentos oficiais; aprovação das diárias;
intermediação, articulação e comunicação entre os setores do Centro;
acompanhamento do DOU e divulgação; acompanhamento da caixa de e-
mail institucional.

Orientações diversas relacionadas a gestão de pessoas no Ceunes; tais
como controle de remoções e redistribuições do campus; conferências de
documentos de posse; realização de posses e exercícios dos novos
servidores com data previamente agendada; alteração de dados junto ao
SIAPE, referente a e-mail, endereço, dentre outros e desbloqueio de
usuários no Sistema Sigepe; orientações quanto ao uso do Sistema de
Registro de Ponto; recadastramento de aposentados e pensionistas;
cadastro de digitais dos novos servidores no Srep.
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Compete ainda a secretaria as atividades de Protocolo, de comunicação,
interna e externa do Centro, receber, registrar, distribuir e expedir a
correspondência e processos e demais documentos endereçados aos
vários órgãos do Centro, bem como orientar e atender os pedidos de
informações do público.

3.6. Secretaria Única de Pós-graduação (Supgrad)

A Secretaria Única de Pós-Graduação (Supgrad) é composta por 04
servidores, todos Assistentes em Administração, o setor está localizado no
prédio administrativo da Pós-Graduação, no Eixo 4 do campus de São
Mateus, e possui dois anfiteatros, uma sala principal e outras auxiliares
para reuniões.

Dentre as atribuições da Supgrad, listam-se: secretariar reuniões dos
colegiados e os coordenadores dos programas; autuar processos de
diplomas; autuar processos de bolsas; preparar documentação necessária
para defesas das dissertações; gerenciar a página do setor no site;
responder às demandas dos discentes e docentes no email da secretaria;
operar os sistemas Asten; SAPPG; Lepisma e Sucupira.

3.7. Secretaria Única de Graduação (Sugrad)

A Secretaria Única de Graduação (Sugrad) é composta por 08 servidores,
todos Assistentes em Administração, o setor divide prédio administrativo
com a Dasas e com as coordenações dos cursos de graduação, está
localizado no Eixo 2, do campus São Mateus.

A Sugrad é a unidade organizacional responsável pela intermediação dos
procedimentos de registro e controle acadêmico dos estudantes do
Centro Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES) junto à Pró-Reitoria
de Graduação (Prograd) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).
Oferece ainda suporte técnico-administrativo aos dezesseis Colegiados de
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Curso, aos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) e à Direção do Centro. A
Sugrad funciona como principal elo entre os discentes, docentes, Prograd
e outros setores da Universidade.

Diversas são as competências da Sugrad e, de forma muito resumida,
podem ser citados: o suporte acadêmico, nos mais variados assuntos, aos
alunos ingressantes, graduandos, em situação de trancamento ou
desligamento e também egressos; aos docentes; aos visitantes; secretariar
reuniões, publicar e acompanhar atas; realizar registro no SIE;
protocolização de documentos, dentre outros.

3.8. Diretoria de Suporte Administrativo - Setorial Norte (DSAN)

A Diretoria de Suporte Administrativo – Setorial Norte, localizada no Eixo 2,
do campus São Mateus, atua como representante da Pró-Reitoria de
Administração (Proad) da UFES no Centro Universitário Norte do Espírito
Santo (Ceunes), e efetua interface entre a Proad e o campus São Mateus.
É composta pelas divisões de Contabilidade e Finanças, Tecnologia da
Informação, Recursos Materiais, Atenção à Saúde e Assistência Social.
Apoia a Direção Geral do Ceunes no planejamento, gestão estratégica,
avaliação, controle e tomada de decisão.

Neste contexto, a Divisão de Contabilidade e Finanças - Setorial Norte
(DCFN) realiza atividades de natureza contábil, orçamentária, financeira e
patrimonial que contribuem para o funcionamento e desenvolvimento do
Ceunes.

A Divisão de Tecnologia da Informação – Setorial Norte (DTIN), é
responsável em prover apoio computacional ao desenvolvimento do
ensino, pesquisa e extensão e suporte ao planejamento acadêmico
administrativo e às rotinas administrativas do Centro.

Já a Divisão de Recursos Materiais - Setorial Norte (DRMN), é responsável
pela realização de aquisições de materiais, controle, recebimento,
armazenamento e distribuição de materiais adquiridos pela Unidade
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Gestora 153049/Ceunes através dos serviços de almoxarifado e
patrimônio.

A DRMN também é responsável pelas contratações de obras e serviços de
pequeno vulto inerentes ao campus São Mateus, encarregando-se por
todo processo licitatório, desde a elaboração de editais até a execução do
certame. No que tange aos serviços de almoxarifado, responsabiliza-se por
certificar a compatibilidade dos bens adquiridos com os bens solicitados,
assim como efetuar as cobranças junto aos fornecedores em virtude de
atraso na entrega, mercadorias incompatíveis com as solicitações ou bens
entregues danificados.

E a Divisão de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Norte (Dasas),
é o setor responsável pelas práticas de atenção à saúde e assistência social
dos servidores e estudantes do Ceunes. Implementa os
programas/projetos coordenados pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
(Progep) e Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania (Proaeci) via
Departamento de Assistência à Saúde (DAS) e Departamento de
Assistência Estudantil (DAE), respectivamente, adequando tais ações à
realidade do Centro, além de implementar projetos próprios.

No âmbito da saúde do servidor, a Dasas desenvolve projetos de
acolhimento e ações que objetivam a melhoria da qualidade de vida, em
conformidade com a Portaria nº. 1.675, de 06/10/2006, regulamentada
pelo Decreto nº. 5.961 de 13/11/2006 que institui os serviços de saúde
dos servidores civis federais. Ressalta-se que, em 2012, foi implantada a
Unidade Siass UFES/Ceunes, que se encontra sediada nas dependências da
Dasas. A Unidade atende atualmente cerca de 700 servidores das
instituições públicas federais partícipes localizadas no norte do Espírito
Santo que assinaram o Acordo de Cooperação Técnica.

No Quadro 6 é apresentada a composição atual da equipe de trabalho da
Diretoria de Suporte Administrativo.
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Quadro 6: Composição do quadro de servidores da DSAN

SETOR CARGO NÍVEL QUANTIDADE
DSAN - DiretoriaContador E 1

Assistente em Administração D 1

DCFN
Contador E 1
Assistente em Administração D 1
Técnico em Contabilidade D 1

DTIN
Técnico de Tecnologia da Informação D 4
Técnico de Laboratório – Área Informática D 1

DRMN
Administrador E 1
Economista E 1
Assistentes em Administração D 5

DASAS

Assistentes Sociais D 2
Psicólogo D 1
Médicos D 2
Enfermeiro D 1
Técnico de Enfermagem E 2
Assistente em Administração E 1

TOTAL 26

Fonte: DSAN

No que se refere aos estudantes, a Dasas desenvolve programas e ações
que tem como objetivo prevenir situações de retenção e evasão
decorrentes da insuficiência financeira e contribuir para a melhoria do
desempenho acadêmico, o que impacta diretamente na permanência dos
estudantes na universidade. As ações encontram-se pautadas no Decreto
Nº 7.234/2010 que institui o Programa Nacional de Assistência Estudantil -
PNAES e na Resolução Nº. 03/2009 do Conselho Universitário que aprova
o Plano de Assistência Estudantil da UFES.

3.9. Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte (DIN-SN)

A Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte está localizada no Eixo 1, do
campus São Mateus, é responsável no âmbito do campus São Mateus por
planejar, organizar, controlar e monitorar as atividades relativas: à área
física, aos serviços terceirizados, aos serviços de transportes, à confecção
de projetos de urbanização e arquitetura, ao acompanhamento,
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executação e controle de projetos, às soluções para os problemas de
urbanismo e arquitetura, ao planejamento e coordenação das ações
referentes ao atendimento das demandas de manutenções preventivas e
corretivas de bens móveis e imóveis, ao apoio à Direção do Centro no
planejamento, avaliação, controle e tomada de decisão.

A DIN, é composta pelos setores de Transporte, Engenharia e Serviços,
além de uma Diretoria, possui 9 servidores, sendo oito deles vinculados à
Superintendência de Infraestrutura e apenas a atual Diretoria ocupada por
uma servidora docente, do quadro do Ceunes. Os 9 servidores estão assim
distribuídos em cargos: Diretora (1), Assistente em administração (4),
Administrador (1), Técnico em edificações (1), Técnico em eletrônica (1),
Engenheiro Eletricista-eletrotécnica (1)

3.10. Biblioteca Setorial Norte

A Seção de Biblioteca Setorial Norte, SBN/BC, está situada num prédio de
2405 m², divididos em 5 pavimentos, no Eixo 2 do campus São Mateus. A
equipe conta com 8 servidores, todos lotados na Ufes - Goiabeiras
Biblioteca Central. São 5 assistentes em administração e 3 bibliotecários-
documentalistas.

O prédio da SBN/BC conta com dois salões de leitura, um andar para o
acervo, 1 sala administrativa, 1 copa, 10 banheiros (4 banheiros acessíveis),
1 sala de pesquisa com 10 computadores, 1 auditório para 70 pessoas, 10
cabines para estudo em grupo, 7 cabines para estudo individual. Outros
ítens listados são 7 aparelhos de ar condicionado, cerca de 80 estantes
metálicas, 72 mesas de estudo em grupo, 400 cadeiras, 3 mesas de
trabalho, 2 mesas de reunião, quase 30 mil livros físicos, 3 projetores, 1
notebook, apenas 17 computadores (monitor, gabinete, mouse e teclado),
30 ventiladores de teto.

A Biblioteca Setorial Norte é dependente da Biblioteca Central quanto ao
sistema digital Gestor de Bibliotecas Pergamum, responsável por toda
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interação biblioteca e usuário. O setor realiza serviços de catalogação,
conservação do acervo, empréstimo entre bibliotecas, empréstimo
domiciliar, emissão de nada consta, formação para recepção dos calouros,
auxílio de pesquisa, orientação na utilização de bases acadêmicas.

Com base nos relatórios de empréstimo do ano de 2019, o público médio
diário é de 700 pessoas, o que representa 11,18% dos serviços prestados
por todo o Sistema Integrado de Bibliotecas da UFES.

Atualmente, a estrutura do telhado central está avariada e inviabiliza o
acesso aos usuários. Outros problemas referem-se às estruturas metálicas
de corrimão, escadas e grade frontal, pontos de infiltração e os banheiros
que precisam de adequações.

3.11. Restaurante Universitário do Ceunes

O Restaurante Universitário - RU - é considerado setor de apoio à
comunidade acadêmica, compondo os pilares que sustentam o Programa
de Assistência Estudantil na Ufes, tendo como foco o fornecimento de
alimentação nutricionalmente balanceada e de qualidade.

O RU do Ceunes possui uma área total de 2000 m², localizado no Eixo 2 do
campus São Mateus, foi inaugurado em 2012, com projeto inicial para
fornecimento de 600 refeições. O restaurante possui salão de refeições
que comporta até 500 pessoas sentadas, distribuídas em 80 mesas com
seis cadeiras, setor de cocção, de pré-preparo e preparo de saladas, de
seleção de grãos, de preparo e distribuição de suco, de lavagem dos
utensílios da cozinha, açougue, almoxarifado, câmaras frias, setor de
recebimento de mercadorias, quatro salas administrativas, quatro
banheiros destinados aos comensais, dois banheiros destinados aos
servidores e dois vestiários destinados aos funcionários da equipe
terceirizada que atua no local.
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O restaurante fornece diariamente (considerando o ano de 2019) cerca de
900 refeições prontas para consumo no almoço e no jantar, em dias úteis,
ao custo médio de R$ 10,00. Em períodos de recessos acadêmicos o
quantitativo de refeições fornecidas é reduzido, ou é suspenso
temporariamente.

O quadro é composto por 4 servidores: uma Nutricionista, um
Administrador, um técnico em contabilidade e um técnico auxiliar de
cozinha e em média 21 funcionários terceirizados, em regime de contrato
de prestação de serviço continuado via processo licitatório. Os
terceirizados são encarregados de cozinha, atendentes de refeitório,
auxiliares de cozinha, cozinheiros, auxiliares de serviços gerais,
almoxarifes e oficial de manutenção. As equipes de funcionários
terceirizados trabalham em em regime de 2 turnos, de 7:00 às 17:00 e de
10:00 às 20:00.

As atividades executadas no RU/Ceunes são custeadas através de verbas
provenientes do Governo Federal (PNAES) e recursos próprios da
Universidade. Dos custos totais, cerca de 50% são custeados por recursos
de custeio para da Universidade; 30% são custeados por recursos PNAES,
10% custeados por recursos da arrecadação descentralizada do
Departamento de Gestão de Restaurantes (DGR) e os 10% restantes, da
arrecadação própria do RU/CEUNES.

3.12. Fazenda Experimental

A Fazenda Experimental possui aproximadamente 196,4 hectares, é
contínua ao Ceunes e desenvolve atividades de ensino, pesquisa e
extensão. Além das áreas destinadas à implantação dos blocos
experimentais, a Fazenda possui 11 (onze) casas de vegetação e quatro
prédios, sendo: Prédio do Laboratório de Mecanização e Defensivos
Agrícolas, com um galpão para a alocação de máquinas e implementos;
Prédio da Administração (Secretaria, almoxarifado, copa/cozinha, Salas de
aula e Laboratório de Desenvolvimento Rural); Depósito de Produtos
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Fitossanitários e Prédio dos Laboratórios de Hidráulica e Processamento
Vegetal.

A Fazenda possui 6 (seis) servidores efetivos, todos lotados no CEUNES:
coordenador; veterinária; zootecnista, técnico em laboratório/Área:
Agropecuária; técnico em agropecuária e 1 assistente em administração.
Os demais são servidores terceirizados: 3 (três) Auxiliares de Serviços
Agropecuários e 1 (um) Tratorista, conforme Quadro 7.

Quadro 7: Número de servidores e contratados na Fazenda.

Fazenda Experimental (Cargos) Servidores Contratados

Coordenador (Docente) 1

Veterinária 1

Zootecnista 1

Assistente em Administração 1

Técnico em Laboratório/área agropecuária 1

Técnico em Agropecuária 1

Auxiliares de Serviços Agropecuários 3

Tratoristas 3

Para auxiliar no desenvolvimento das atividades, a Fazenda conta com o
trator agrícola AGRALE E-12/002B/DP20 Modelo 5075.4, 01 (um)
microtrator de rodas com aparador de gramas, carroça para trator,
roçadeira para microtrator, roçadeira para o trator, grade aradora, grade
niveladora, sulcador, subsolador, arado de disco, arado de aiveca,
pulverizador de barra, plantadora de mandioca, plantadora de semente
miúda, plantadora de semente graúda e ensiladeira.
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3.13. Herbário e Jardim Botânico

O herbário Sames foi oficialmente registrado no Index Herbariorum em
2016, mas sua criação remonta a 2006, juntamente com o Ceunes. Um
dos seus pilares é a formação de recursos humanos em diversas áreas das
ciências da vida e da terra, como Biologia, Agronomia e Farmácia.

Atualmente localizado no prédio do curso de Pós-Graduação em
Biodiversidade Tropical, o Sames possui mais de 20.000 vouchers,
representativos dos ambientes de restinga e florestas de tabuleiros do
norte do Espírito Santo e sul da Bahia, flora dos afloramentos rochosos do
noroeste do Espírito Santo e outras de interesse agronômico. O acervo
está disponível nas bases de dados do Reflora e do INCT Herbário Virtual
da Flora e dos Fungos. O banco de dados Jabot permite rápida atualização
da identificação do material botânico e as duplicatas são enviadas para o
herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

Em 2019 foi criado o Jardim Botânico Palmarum que ocupa todo espaço
territorial do Ceunes, compreendendo uma área de 259,2 hectares. Data a
sua importância, o Jardim Botânico Palmarum foi criado como órgão
complementar do Centro.

O Jardim Botânico Palmarum é o único no Estado do Espírito Santo e, além
de suas características intrínsecas como jardim botânico, é um espaço de
conservação ex situ, mediante as ameaças de extinção de mais de 750
espécies de plantas no ES. O Jardim Botânico Palmarum tem local de
destaque no cenário Nacional por implementar projetos de produção de
mudas de mais de 50 dessas espécies sob algum risco de extinção.

4 BOLSAS E ASSISTÊNCIAS ESTUDANTIS

4.1. Bolsas de IC

O Programa Institucional de Iniciação Científica (PIIC) visa incentivar a
carreira científica dos estudantes de graduação. A gestão acadêmica do
programa dá-se pelo comitê assessor da PRPPG, que supervisiona o
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financiamento das atividades de iniciação científica, e por comitês
setoriais relacionados às grandes áreas de conhecimento.

Os Quadros 8 e 9, a seguir, apresentam o número de bolsas concedidas
aos alunos de graduação do Ceunes nos últimos 5 editais do Programa
Institucional de Iniciação Científica, por área de concentração e por
agências de fomento, respectivamente.

Quadro 8: Número de bolsas por área de concentração.

Área
EDITAIS PIIC

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Ciências Exatas e da Terra 15 10 21 27 26

Ciências Biológicas 16 15 12 11 12

Engenharias 11 12 14 16 11

Ciências da Saúde 4 5 10 18 14

Ciências Agrárias 8 9 9 9 6

Ciências Sociais Aplicadas 0 0 1 1 0

Ciências Humanas 0 2 4 5 7

Linguística, Letras e Artes 0 0 0 0 1

Total 54 53 71 87 77

Fonte: PRPPG/UFES

Quadro 9: Número de bolsas por agência de fomento.

Agência de Fomento
EDITAIS PIIC

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

CNPq 15 21 21 20 43

UFES 30 29 30 40 19

FAPES 9 0 20 11 10

FAP - 3 - 16 5

Total 54 53 71 87 77
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Evidencia um contínuo crescimento do número de bolsas concedidas nos
últimos editais até o acometimento da Pandemia do virús Covid 19 que
impactou algumas áreas de pesquisa e resultou num decréscimo em 11%
no número de bolsas.

4.2. Assistência Estudantil

A assistência estudantil é reconhecida como dever do Estado e como
direito dos estudantes que comprovem situação de vulnerabilidade
socioeconômica, segundo critérios adotados pela Ufes. O Programa de
Assistência Estudantil, oriundo do Programa Nacional de Assistência
Estudantil (Pnaes), compreende os auxílios moradia, transporte,
alimentação, material de consumo e educação infantil. Na análise, são
considerados critérios tais como renda, cota, cor, etnia, deficiência e filhos.
O Quadro 10 apresenta o número de estudantes do Ceunes contemplados
por auxílios nos últimos 5 anos:

Quadro 10: Número de auxílios por modalidade.

Modalidade de Auxílio 2017 2018 2019 2020 2021

Auxílio A (R$ 347,50)*
(moradia, transporte e material de consumo)

543 648 686 675 605

Auxílio B (R$ 250,00)*
(moradia e material de consumo)

00 01 04 07 06

Auxílio C (R$ 147,50)*
(transporte e material de consumo)

326 426 451 398 299

Auxílio D (R$ 50,00)*
(material de consumo)

02 02 04 03 02

Auxílio E 00 02 01 00 01

Total de contemplados 871 1079 1146 1083 913

*Valores dos auxílios, em reais, em vigor no ano de 2021.
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O montante estimado em auxílio para o ano de 2021, nas 5 modalidades,
é de R$ 255.940,00 mensais somente para estudantes do Ceunes.

5 ASPECTOS INERENTES À CRIAÇÃO DA UNIVERSIDADE

5.1. O processo na Câmara Legislativa

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabeleceu as diretrizes
e bases da educação nacional, em seu artigo 52º, cita que as universidades
são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais
de nível superior de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber
humano, que se caracterizam por: I - produção intelectual
institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas
mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto
regional e nacional; II - um terço do corpo docente, pelo menos, com
titulação acadêmica de mestrado ou doutorado; III - um terço do corpo
docente em regime de tempo integral.

O decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, dispõe, dentre outros, a
regulação das instituições de educação superior. Estabelece, em seu art.
15º, que as IES, de acordo com sua organização e prerrogativas
acadêmicas, serão credenciadas para oferta de cursos superiores de
graduação como: I - faculdades; II - centros universitários; e III -
universidades. Na sequência, o art. 17º, detalha quanto às IES privadas,
estas poderão solicitar recredenciamento como universidade, desde que
atendam, além dos requisitos gerais, aos seguintes requisitos: I - um terço
do corpo docente estar contratado em regime de tempo integral; II - um
terço do corpo docente possuir titulação acadêmica de mestrado ou
doutorado; III - no mínimo, sessenta por cento dos cursos de graduação
terem sido reconhecidos e terem conceito satisfatório obtido na avaliação
externa in loco realizada pelo Inep ou em processo de reconhecimento
devidamente protocolado no prazo regular; IV - possuírem programa de
extensão institucionalizado nas áreas do conhecimento abrangidas por
seus cursos de graduação; V - possuírem programa de iniciação científica
com projeto orientado por docentes doutores ou mestres, que pode
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incluir programas de iniciação profissional ou tecnológica e de iniciação à
docência; VI - terem obtido CI maior ou igual a quatro na avaliação
externa in loco realizada pelo Inep, prevista no §2º do artigo 3º da Lei nº
10.861, de 2004 ; VII - oferecer regularmente quatro cursos de mestrado e
dois cursos de doutorado reconhecidos pelo Ministério da Educação; e VIII
- não terem sido penalizadas em decorrência de processo administrativo
de supervisão nos últimos dois anos, contado da data de publicação do
ato que penalizou a IES.

Uma breve consulta à assessoria da senadora Rose de Freitas revelou que
o processo de levantamento à Universidade passa por várias etapas que
originam no levantamento da demanda para criação da universidade,
então segue para análise da vocação da região e disponibilização de cursos;
realização de audiências públicas e reuniões entre lideranças e
formadores de opinião; para elaborar um documento único a ser
encaminhado ao Ministério da Educação e Cultura (MEC). No MEC, deve a
solicitação ter sido suportada por ações políticas para tramitação até a
autorização de criação. Uma vez autorizada a criação da nova
universidade, a demanda segue para o Ministério da Economia para a
criação de cargos e provimento de despesas e orçamento.

Como o recente Projeto de Lei 1964/2021 está apresentado no Congresso
Nacional, entende-se que é necessário compreender o fluxo de tramitação
deste projeto. O fluxo inicia com a proposição do projeto de Lei por um
deputado e, na sequência, o presidente da Câmara indica por quais
comissões o projeto deve passar. A Câmara dos Deputados tem 25
comissões permanentes relacionadas aos diversos temas da sociedade,
além das comissões permanentes podem ser criadas comissões
provisórias como as CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito). Todos
os projetos de Lei propostos pelos deputados precisam ser analisados,
debatidos e votados pelas comissões. Mais de 80% dos projetos passam
direto da análise das comissões para o Senado ou são arquivados,
somente a minoria vai ao plenário.
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O presidente da primeira comissão que recebe o projeto escolhe um
deputado para fazer o relatório e o parecer. Este deputado terá que fazer
um relato expondo as posições favoráveis e contrárias ao projeto. Nesse
momento pode-se e deve-se fazer audiências públicas para ouvir a
sociedade.

O processo então é votado e passado para próxima comissão. Caso o
projeto de Lei envolva valores que impactam o orçamento, deve passar
pela Comissão de Tributos e Finanças, caso não, seu destino é a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania. Todos os projetos, invariavelmente,
passam pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Caso o projeto de Lei seja aprovado em todas as comissões designadas
pelo presidente da Câmara Federal, este segue para o Senado Federal.
Caso o projeto seja recusado pela maioria das Comissões este segue para
o Arquivamento. Em caso de divergência de opiniões pelas Comissões em
relação ao projeto de Lei, este segue para o Plenário para aprovação. Na
sequência segue a presidência da República para sanção, sanção com
vetos ou simplesmente veto. A parte sancionada do projeto de Lei torna-
se Lei. A Figura 5 ilustra o descritivo do processo de tramitação nas esferas
Federais Legislativa e Executiva.
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Figura 5Instâncias pelas quais o projeto de lei é submetido à apreciação, aprovação ou veto.

Fonte: https://www.camara.leg.br/entenda-o-processo-legislativo/
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5.2. Possibilidade de criação do curso de medicina

Este tema, também recorrente, já foi abordado em ao menos em dois
documentos produzidos por servidores do Centro:

1) Proposta de Implantação de novo curso de Medicina – Universidade
Federal do Espírito Santo – campus de São Mateus, de novembro de
2015, elaborado pelos docentes Fernando Vicentini, Ana Carolina
Melchiors, Jerusa Araújo Dias e Alexandre Souza Morais

2) Evidências que justificam a implantação do curso de Medicina no
Ceunes/UFES, realizado por Luiz Antonio Fávero Filho, Wilson
denadai, Ana Alice Dias de Castro Luz e Heleticia Scabelo Galavote,
membros da comissão designada na Portaria Ceunes 064/2017, de
18 de outubro de 2017.

Por ser dois documentos referência, um breve extrato das informações
colhidas nestes documentos é aqui apresentado.

A proposta de criação do curso de Medicina no Ceunes/UFES, não é
recente e se pauta na necessidade de atender às demandas sociais e de
saúde de maneira mais incisiva no Norte do Estado do Espírito Santo. A
proposta passa pelo entendimento do contexto social, político e
econômico dessa região e do importante papel do Ceunes/UFES como
agente transformador no Norte do Estado. Nesse sentido, a criação do
curso de Medicina no Norte do ES e, consequentemente, a ampliação da
oferta de vagas na área da saúde contemplaria direta ou indiretamente
um contingente de quase 2.000.000 de pessoas, bem como contribuiria
substancialmente para o crescimento socioeconômico da região.

A Região Norte do Espírito Santo compreende, segundo o Plano Diretor de
Regionalização da Saúde (SESA, 2011), municípios que possuem afinidades
culturais, socioeconômicas e de identidade regional, como outras
tradicionalmente utilizadas como porte populacional, malha viária,
distância entre os municípios, dentre outras variáveis.
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A população estadual em 2014, segundo o IBGE, era de 3.885.000 hab.
Desde então verifica-se que a rede de saúde do norte do estado do ES está
desbalanceada no que se refere à relação número de médicos por
habitante. Enquanto que a média estadual é 2,16 médicos por 1.000hab,
na Região Norte do estado tem-se 0,5 médico por 1.000 hab.

Por outro lado, no quesito de oferta de vagas para a formação de
profissionais médicos, do total de 480 vagas ofertadas em cursos de
medicina no estado, apenas 80 vagas são ofertadas no ensino superior
público (UFES), alcançando apenas 21% do total de vagas. A situação é
mais alarmante quando verifica-se que a Região Norte de Saúde do Estado
do Espírito Santo, que engloba 14 municípios, possui zero vagas/ano em
curso de medicina, sendo a única região de saúde do Estado nesta
condição.

O documento “Proposta de Implantação de Novo Curso de Medicina”,
tratou dos marcos legais da formação médica e da formação em ciclos,
alinhada com o MS e o CFM, no que tange à formação através de
metodologias ativas de aprendizagem, a interdisciplinaridade e a
formação no e para o SUS. Em outras palavras, trata-se do Regime de
Ciclos, representado no Brasil por uma nova modalidade de curso superior
como primeiro ciclo de formação: o Bacharelado Interdisciplinar (BI).

O documento cita que os cursos médicos dentre os melhores do mundo
compartilham a arquitetura curricular do Regime de Ciclos, tais como
Harvard Medical Schooll, Oxford University e Universidade Maastricht.
Reitera que o reconhecimento alcançado por tais cursos deve-se à adoção
da arquitetura curricular em ciclos aliada a elementos pedagógicos
correlatos.

O ingresso no Curso de Medicina se dará pelo Enem/Sisu, exclusivamente
pelo Bacharelado Interdisciplinar, havendo reserva de vagas (cotas) para
egressos do ensino médio em escola pública, incorporando recorte étnico-
racial equivalente à proporção censitária do Estado do Espírito Santo, com
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metade dessas vagas destinadas a estudantes de famílias de baixa-renda,
conforme a legislação vigente.

Será estimulada e facilitada a mobilidade estudantil entre os BI em Saúde
das Ifes, da mesma forma com graduados em saúde para entrarem
diretamente no segundo ciclo sempre respeitando a disponibilidade de
vagas. A proposta detalha bem o regime de ciclos e vagas a serem
disponibilizadas. Num extrato do texto, registra-se que a proposta está
concebida para 90 vagas anuais para estudantes no Curso de Bacharelado
Interdisciplinar em Saúde, compondo 2 turmas teóricas, 6 turmas práticas
de 15 estudantes e 10 turmas de atividade comunitária com 9 estudantes
cada. Para o segundo ciclo, a formação específica serão oferecidas 45
vagas, gerando uma concorrência direta de 2 candidatos/vaga. Os 45
estudantes excedentes poderão concorrer às vagas nos cursos de Pós-
graduação ou de formação específica em universidades parceiras.

Apesar do Ceunes contar com infraestrutura básica fundamental para o
suporte às atividades do Curso de Medicina, será necessária a contratação
de docentes e de técnicos administrativos e laboratoriais, além de
investimentos em infra-estrutura física. Para quadro docente, estima-se
um total de 40 professores, em regime dedicação exclusiva ou não,
condicionado ao perfil da vaga, exigência de dedicação e disponibilidade
de profissionais na região. Para quadro técnico, estima-se um total de 28
técnicos.

Um diferencial é o Laboratório de Anatomia, com área total de 807,30 m²,
que já oferece todas as condições de suporte ao ensino e pesquisa em
anatomia e atende aos cursos de Enfermagem, Farmácia, Ciências
Biológicas e Medicina. Além disso, será possível realizar em suas
dependências a preparação e conservação de material biológico e peças
anatômicas; preparações osteológicas; injeção, fixação e diafanização de
órgãos e sistemas; preparações por neurotécnicas; e infra-estrutura para o
oferecimento de cursos e treinamento semi-presenciais e à distância.
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Como já anteriormente mencionado, a área projetada de abrangência do
Ceunes engloba, em termos gerais, o Norte do Espírito Santo, o extremo
Sul da Bahia e o Nordeste de Minas Gerais. Serão beneficiadas
diretamente com o curso de medicina 13 municípios no estado da Bahia,
27 no Espírito Santo e 40 em Minas Gerais, perfazendo um total de
habitantes de 457.769; 900.020 e 385.221 nos três estados
respectivamente. Ou seja, cerca de 1.743.010 pessoas poderão usufruir de
um ensino de qualidade dentro de uma distância viável desde seu entorno
familiar (Censo 2015).

5.3. Aspecto PESSOAS: estimativa de aumento em número, cargos e
custo.

O Plano de Expansão e Consolidação da Interiorização da Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES), aprovado pela resolução nº 43/2005, do
Conselho Universitário (CUn) da UFES, de 08 de novembro de 2005, previu
a destinação de 179 servidores efetivos e 24 cargos comissionados para o
Centro Universitário Norte do Espírito Santo (Ceunes).

Em 24 de abril de 2007, o Decreto Presidencial nº 6.096/2007 instituiu o
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (Reuni), este plano tinha como objetivo a criação
de condições para a ampliação do acesso e permanência na educação
superior, no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura
física e de recursos humanos existentes nas Universidades Federais.

Em consonância com o Decreto Presidencial nº 6.096/2007, a UFES
aprovou a resolução nº 38/2007 - CUn, em 03 de dezembro de 2007, que
por sua vez outorga o Plano de Reestruturação e Expansão da
Universidade Federal do Espírito Santo, este plano previu a destinação de
102 servidores efetivos e 8 cargos comissionados para o Ceunes.

Em conformidade com as resoluções nº 43/2005 e nº 38/2007 do
CUn/UFES, os recursos humanos previstos para o Ceunes, perfazem o total
de 281 servidores efetivos, dos quais 177 são Docentes e 104 são Técnicos
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Administrativos em Educação (TAEs), além de 32 cargos comissionados,
sendo 4 de Funções de Direção (CD) e 28 de Funções Gratificadas (FG),
conforme demonstrado no Quadro 11.

Quadro 11: Recursos Humanos Previstos nas resoluções nº 43/2005 e nº
38/2007 do CUn/UFES

Resolução
Servidores Cargos de

Direção
Funções Gratificadas

Docentes TAEs CD3 CD4 FG1 FG2 FG3

43/2005 - CUn - UFES 105 74 1 3 9 6 5

38/2007 - CUn/UFES 72 30 0 0 4 4

Total
177 104 4 28

281 32

Fonte: resoluções nº 43/2005 e nº 38/2007 do CUn/UFES

No exercício de 2012, o Ceunes participou do Edital de Seleção nº
02/2012 – SESu/SETEC/SECADI/MEC, promovido pelo Ministério da
Educação, pertinente a oferta do curso de Licenciatura em Educação do
Campo pelas Instituições Federais de Ensino Superior, na ocasião, o
Centro foi contemplado com 18 servidores efetivos, sendo 15 Docentes da
Carreira do Magistério Superior e 3 Técnicos Administrativos em Educação,
para ofertar o curso de Licenciatura em Educação do Campo no Centro
Universitário Norte do Espírito Santo.

Em 2013, o Ministério da Educação, por intermédio da portaria nº 103 de
19 de fevereiro de 2013, encaminhou para UFES, campus São Mateus, 12
códigos de vagas de servidores Docentes de 3º Grau da Carreira de
Magistério Superior, para atendimento da demanda do Colegiado de
Enfermagem do Ceunes.

O Centro também recebeu servidores advindos de outras Instituições
Federais de Ensino Superior, provenientes de redistribuições, além de
novos códigos de vagas disponibilizados pelo Governo Federal, entretanto,
alguns servidores do Ceunes foram removidos para o campus da UFES -
Goiabeiras, para exercício de atividades gerenciais/administrativas, e para
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acompanhamento de cônjuge, ressalta-se que essas vagas não foram
repostas no campus São Mateus.

Neste sentido, transcorridos 16 anos (2006 - 2021) de atividades no
Município de São Mateus, os recursos humanos do Ceunes perfazem o
montante de 320 servidores efetivos, dos quais 204 são Docentes de 3º
Grau da Carreira de Magistério Superior e 116 são Técnicos
Administrativos em Educação (Quadros 12 e 13). Já os os cargos
comissionados, o campus São Mateus dispõe de 40 funções comissionadas,
sendo 3 Funções de Direção (CD), 17 Funções Gratificadas (FG) e 20
Funções de Coordenação de Curso (FCC), conforme demonstrado no
Quadro 12.

Quadro 12: Recursos humanos e cargos comissionados do Ceunes

Servidores Cargos de Direção Funções Gratificadas Função de Coordenação

Docentes TAEs CD3 CD4 FG1 FG2 FG3 FCC

204 116 1 2 10 6 1 20

320 40

Fonte: Relatório de Gestão 2021 - Ceunes, Secretária Geral e Resolução nº 22/2019 do CUn/UFES.

Quadro 13: Distribuição atual dos TAEs no Ceunes: continua

CARGO QUANTIDADE

Administrador 6

Arquiteto e Urbanista 1

Assistente em Administração (incluso 03 vagas do Concurso - Edital nº 6/2021R) 46

Assistente Social 2

Auxiliar de Cozinha 1

Bibliotecário/Documentalista 3

Contador 2

Economista 1

Enfermeiro/ Área 1

Engenheiro/Área: Civil (Vaga do concurso Edital nº 6/2021R) 1

Engenheiro/Área: Eletricista 1
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CARGO QUANTIDADE

Farmacêutico 1

Médico 2

Médico Veterinário 1

Nutricionista 1

Psicólogo 1

Recepcionista 1

Relações Públicas 1

Secretário Executivo 2

Técnico de Tecnologia da Informação (Incluso o Cargo troca da vaga para Técnico
em Tec. da Informação. Processo nº 23068.026985/2021-57)

5

Técnico em Anatomia e Necropsia 1

Técnico em Assuntos Educacionais 3

Técnico em Contabilidade 2

Técnico em Eletroeletrônica 2

Técnico em Enfermagem (Vaga do Concurso - Edital nº 6/2021R) 1

Técnico em Laboratório – Área: Agropecuária 5

Técnico em Laboratório – Área: Análises Clínicas 1

Tecnico em Laboratório - Área: Biologia 2

Técnico em Laboratório – Área: Edificações 1

Técnico em Laboratório – Área: Enfermagem 4

Técnico em Laboratório – Área: Industrial 1

Técnico em Laboratório – Área: Informática 5

Técnico em Laboratório – Área: Química 5

Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais 2

Zootecnista 1

Total 116

Fonte: Secretaria Geral

Embora o Centro Universitário Norte do Espírito Santo disponha de
estrutura administrativa que possibilite o pronto atendimento de parte
das demandas da própria comunidade, o Ceunes depende das unidades
administrativas da UFES - Goiabeiras para atendimento das demais
demandas que não são absorvidas pelas equipes locais.
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Neste sentido, para que os recursos humanos disponíveis no Ceunes
possam absorver as atividades que até então são executadas pelas
unidades administrativas da UFES - Goiabeiras, se faz necessário que o
quadro de servidores efetivos sejam ampliados em no mínimo 182
Técnicos Administrativos em Educação, sendo 65 servidores de nível E e
117 servidores de nível D, além do provimento de
capacitação/treinamento das equipes, aquisição de equipamentos,
construção ou adequação da infraestrutura, criação de novos
setores/unidades administrativas como Procuradoria Federal, Auditoria,
Ouvidoria Geral, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de
Planejamento, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, Pró-Reitoria de
Assistência Estudantil, Pró-Reitoria de Graduação e Extensão, Pró-Reitoria
de Pesquisa e Pós-Graduação, etc., bem como ampliação dos cargos
comissionados no montante de 226 funções comissionadas, sendo 68
Funções de Direção (CD) e 158 Funções Gratificadas (FG), conforme
demonstrado no Quadro 14.

Quadro 14: Recursos humanos e cargos comissionados do Ceunes

Servidores Cargos de Direção Funções Gratificadas

TAEs CD1 CD2 CD3 CD4 FG1 FG2

182 1 7 12 48 77 81

182 226

Fonte: Comissão Especial

Estima-se que a ampliação do quadro de servidores efetivos do Ceunes
acarretará um gasto mensal adicional aos cofres públicos de
aproximadamente R$ 632.678,34. A mensuração dos gastos com “novos
servidores efetivos” foi realizada com base nos vencimentos básicos (nível
E = R$ 4.180,66 e nível D = R$ 2.446,96 ) + auxílio alimentação (R$ 458,00)
dos Técnicos Administrativos em Educação, em conformidade com o
anexo I-C da Lei nº 11.091/2005.

Já a ampliação do quantitativo de cargos comissionados, estima-se que a
mesma ensejará um gasto mensal adicional entre R$ 432.261,90 a
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R$ 634.920,94, haja vista que os ocupantes de cargo de Direção podem
optar por receber o valor integral da remuneração CD ou a remuneração
do cargo acrescido de 60% da remuneração do CD, de acordo com a Lei
nº 13.328/2016.

Portanto, as propostas de ampliações detalhadas do quadro de servidores
efetivos e do quantitativo de cargos comissionados do Ceunes são
demonstradas no Quadros 1 e 2 do Anexo I.

5.4. Aspecto ORÇAMENTO: Recursos orçamentários previstos e
investimentos realizados

O Ceunes não possui orçamento próprio e sua sustentabilidade
Orçamentária e Financeira apoia-se essencialmente em Recursos de
Capital e Custeio oriundos do orçamento da UFES e de emendas
parlamentares recebidas.

Os Recursos Orçamentários de Capital são aplicados no patrimônio, tais
como obras, construções, instalações e aquisição de equipamentos e
materiais permanentes, já os Recursos Orçamentários de Custeio são
aplicados na manutenção do Ceunes, como por exemplo: aquisição de
materiais de consumo, contratação de serviços de terceiros, manutenção
de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.

O Plano de Expansão e Consolidação da Interiorização da UFES, aprovado
pela resolução nº 43/2005 - CUn/UFES, projetou a destinação de
R$ 27.136.000,00 de Recursos Orçamentários de Capital para o Ceunes, no
período de 2006 a 2007, para serem aplicados em
Edificações/Infraestrutura (R$ 15.830.000,00) e aquisições de
Equipamentos (R$ 11.306.000,00).

Já o Plano de Reestruturação e Expansão da UFES, outorgado pela
resolução nº 38/2007 - CUn/UFES, projetou a destinação de
R$ 15.010.000,00 de Recursos Orçamentários de Capital para o Ceunes, no
período de 2008 a 2011, para serem aplicados em Edificações
(R$ 3.980.000,00), Infraestrutura (R$ 5.170.000,00) e aquisições de
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Equipamentos (R$ 5.860.000,00), como também projetou a destinação
(anual) de R$ 7.991.234,03 de Recursos de Custeio, a partir do exercício de
2012.

Além disso, anualmente, após a publicação da Lei Orçamentária Anual
(LOA), a UFES confecciona o seu Plano de Gestão Orçamentária (PGO),
visando a descentralização do Orçamento de Custeio para todas as
unidades administrativas e acadêmicas, bem como, compartilhar a gestão
de recursos, alcançar melhores resultados em termos de execução
orçamentária e dar publicidade aos critérios utilizados para alocação
orçamentária de custeio da Universidade.

A metodologia de distribuição de Recursos de Custeio adotada pela UFES
leva em consideração indicadores como: (i) aluno equivalente; (ii)
professor equivalente; (iii) metro quadrado de cada unidade; (iv) número
de pessoas (técnicos e professores); (v) algumas especificidades de cada
unidade.

Em conformidade com o relatório de gestão 2020 - Ceunes, o PGO/2020
da UFES projetou aplicação de Recursos Orçamentários de Custeio no
Centro na ordem de R$ 5.594.940,00, provenientes do orçamento da
Universidade. Isso representou um aumento de 15,59% em relação ao
PGO/2019, que consignou R$ 4.717.084,00 ao Ceunes para o ano de 2019.

Neste sentido, transcorridos 16 anos (2006 - 2021) de atividades no
Município de São Mateus, os Recursos Orçamentários de Capital
investidos em Edificações/Infraestrutura e Equipamentos no Ceunes
perfazem o montante aproximado de R$ 61.954.851,70, dos quais
R$ 21.467.969,31 (Quadro 1, Anexo II) foram aplicados em Equipamentos,
conforme os registros do Sistema Integrado de Administração Financeira
(Siafi) da Unidade Gestora (UG) 153049 (Ceunes), e aproximadamente
R$ 40.486.882,40 (Quadro 2 e 3, Anexo II) aplicados em Obras
(Edificações/Infraestrutura), de acordo com a Superintendência de
Infraestrutura - Setorial Norte, além disso, ressalta-se que os registros das
Obras do Ceunes são realizados pela Ufes - Goiabeiras no Sistema de
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Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial (Spiunet) do Ministério da
Economia, por este motivo essas informações não estão contempladas no
Siafi do Centro.

Em resumo, no Quadro 15, a seguir são demonstradas as projeções
orçamentárias do Centro Universitário Norte do Espírito Santo previstas
nas resoluções nº 43/2005 e nº 38/2007 do CUn/Ufes, os montantes
aproximados de recursos de Capital investidos em
Edificações/Infraestrutura e Equipamentos no Centro no período de 2006
a 2021, bem como as projeções contidas no PGO/Ufes pertinente aos
Recursos Orçamentários de Custeio destinados ao Ceunes nos exercício de
2019 e 2020.

Quadro 15: Projeções Orçamentárias e Investimentos (Capital) Realizados
no Ceunes.

Fonte: resoluções nº 43/2005 e nº 38/2007 do CUn/UFES, Siafi-2021 e Relatório de Gestão 2020 -
Ceunes

Portanto, a composição dos investimentos realizados no Ceunes com
Recursos Orçamentários de Capital provenientes do orçamento da UFES e
de emendas parlamentares recebidas, no período de 2006 a 2021, são
apresentados no Quadros 1, 2 e 3 do Anexo II.

Um documento referência trata do Relatório de Gestão Ufes 2020 em que
apresenta a apuração do resultado do exercício.

Res. nº 43/2005
(2006-2007)

Resolução nº 38/2007 (2008 - 2011)

Investimentos
Realizados 2006 -
2021 (Recursos
de Capital)

PGO/UFES-
Ceunes 2019

PGO/UFES -
Ceunes 2020

Edificações/
Infraestrutura e
Equipamentos

Edificações/
Infraestrutura e
Equipamentos

Custeio Anual (a
partir de 2012)

Edificações/
Infraestrutura e
Equipamentos

Custeio Custeio

R$ 27.136.000,00 R$ 15.010.000,00 R$ 7.991.234,03 R$ 61.954.851,70 R$ 4.717.084,00 R$ 5.594.940,00

Este documento foi assinado digitalmente por KATIA MARIA MORAIS EIRAS
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/282628?tipoArquivo=O



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

48

5.5. Aspecto INVESTIMENTO: equipamentos, infraestrutura e
edificações

A criação da Universidade Federal em São Mateus, por desmembramento
poderá ter seu patrimônio ser constituído por:

• Bens e direitos que adquirir;

• Bens e direitos doados pela União, por Estados, por Municípios e por
entidades públicas e particulares; e

• Bens patrimoniais da Universidade Federal do Espírito Santo
disponibilizados para a nova Universidade.

• Bens móveis e imóveis transferidos pelo Poder Executivo Federal para a
nova Universidade, integrantes do patrimônio da União, necessários
ao seu funcionamento.

Para implementar a proposta de criação por desmembramento, serão
necessários investimentos em equipamentos (bens móveis) e em
infraestrutura/edificações (bens imóveis) além do aumento do quadro de
servidores tratado na seção 5.3.

Neste sentido, devem ser devidamente apurados valores que podem ser
aplicados na estimativa dos Recursos Orçamentários de Capital referentes
ao Grupo de Natureza da Despesa (GND 4). No GND 4 é agrupada toda e
qualquer despesa relacionada com planejamento e execução de obras,
aquisição de imóveis e instalações, equipamentos e material permanente,
constituição ou aumento de capital de empresas que não sejam de caráter
comercial ou financeiro.

Os Quadros 1 e 2 do Anexo III apresentam os investimentos necessários
em equipamentos de laboratórios e administrativas (bens móveis) e em
edificações e infraestrutura (bens imóveis). Os itens e seus respectivos
valores são oriundos de dados na Diretoria de Tecnologia da Informação e
das obras aprovadas no Conselho Departamental. Os investimentos são
apresentados a título de informação adicional, porém, devem ser
confirmados e complementados junto as instâncias responsáveis, tais
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como a Diretoria de Infraestrutura. Sugere-se, portanto, melhor apuração
num estudo complementar a este.

6 OUTRAS RAZÕES PARA DESMEMBRAMENTO

O Estado do Espírito Santo é o quarto estado em renda per capita do Brasil,
com a segunda maior expectativa de vida ao nascer do Brasil (78 anos), a
menor taxa de mortalidade infantil do país (7,8 mortes por 100.000
crianças nascidas), um Índice de desenvolvimento humano médio (IDH-M)
muito alto (0,802).

Estes indicadores são menores quando trata da região norte do Estado,
além da proporção de geração e distribuição de renda ser desigual entre
as regiões. A explicação para o desenvolvimento econômico desigual
passa pelo fato que a riqueza do estado não ser traduzida em vagas no
ensino público superior. O Espírito Santo oferece apenas trinta mil (30.000)
vagas públicas de ensino superior. Este valor é ínfimo quando
comparamos estados que tem tamanho populacional similar ao Espírito
Santo, como Paraíba e Rio Grande do Norte. A Paraíba e o Rio Grande do
Norte têm setenta e seis mil (76.000) e cinquenta e cinco mil (55.000)
vagas públicas de graduação respectivamente.

A questão da falta de vagas passa pelo fato do Espírito Santo, ter apenas
uma Universidade Federal, igualmente aos estados de Sergipe, Acre,
Roraima e Rondônia. Estes estados têm no máximo a metade da
população capixaba (caso de Sergipe). Atualmente no ES, 72,5% das
matrículas no ensino superior estão concentradas em instituições privadas
de ensino.

Outro aspecto relevante a ser considerado trata do Curso de Medicina, já
abordado neste documento. O Espírito Santo tem apenas um curso de
medicina público, note que Minas Gerais tem quatorze, Bahia onze e o Rio
de Janeiro oito cursos. Em números relativos, no curso de medicina, o
Espírito Santo tem 0,25 aluno matriculado por milhão de habitantes,
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enquanto que o Rio Grande do Norte tem 1,15 aluno matriculado por
milhão.

7 UNIVERSIDADES RECENTEMENTE DESMEMBRADAS

Em 2018, o governo federal oficializou a criação de três novas instituições:
a Universidade Federal de Jataí (UFJ) e a Universidade Federal de Catalão
(UFCAT), desmembradas da Universidade Federal de Goiás (UFG), e a
Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), desmembrada da
Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT). Os desmembramentos
foram publicados por meio das leis 13634/18, 13635/18 e 13637/18,
respectivamente.

Os Quadros 16-19 apresentam a estrutura acadêmica, orgãos
administrativos, suplementares e outros, de quatro das cinco
Universidades recém criadas em território brasileiro, todas por
desmembramento. Os dados da Universidade Federal do Norte do
Tocantins não estão apresentados pois ainda não há site oficial para coleta
de informações.

Durante a implantação e com recursos previstos no orçamento,
identificaram que a transformação de cargos CD-3 e CD-4 existentes nas
universidades de onde surgiram não poderiam ser transformados nos
cargos de reitor e vice-reitor como previam e que é preciso, de fato, criar
novos cargos para os novos reitores. As leis de criação das universidades
preveem que reitor e vice-reitor serão nomeados pro tempore
(temporariamente) até que as universidades estejam plenamente
organizadas e novos reitores sejam escolhidos. No quesito concursos
públicos para docentes e técnicos, o Decreto 9.739 28 marco 2019
estabelece como exigência o perfil necessário aos candidatos, a descrição
do processo de trabalho, os resultados dos principais indicadores
estratégicos e metas da entidade definidos para fins de avaliação de
desempenho, a adoção do sistema de processo eletrônico administrativo
e de soluções informatizadas de contratações e gestão patrimonial.
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Quadro 16: Universidades Federais de Catalão e de Jataí, criadas por desmembramento da Universidade Federal de Goiás.

Instituição Tutor Estrutura acadêmica Órgãos administrativos Órgãos suplementares Outros

Universidade
Federal de
Catalão -
UFCAT

Universidade
Federal de

Goiás

Reitoria

1) Pró-reitora de Graduação
2) Pró-reitor de Pesquisa
Pós Graduação e Inovação
3) Pró-reitora de Extensão e
Cultura 4) Pró-reitor de
Administração e Finanças 5)
Pró-reitor de Políticas
Estudantis 6) Pró-reitor de
Gestão de Pessoas

1) Assessoria de Comunicação 2) Centro
de Recursos Computacionais 3) Centro
de Gestão Acadêmica 4) Centro de
Informação, Documentação e Arquivo 5)
Departamento de Infraestrutura 6)
Divisão de Compras 7) Departamento de
Contabilidade e Finanças 8)
Departamento de Desenvolvimento
Humano 9) Divisão de Patrimônio,
Almoxarifado e Manutenção de
Equipamentos 10) Departamento de
Saúde e Segurança do Trabalho

1) Biblioteca Seccional 2)
Centro de Documentação e
Pesquisa 3) Centro de
Empreendedorismo e
Incubação 4) Centro Integrado
5) Coordenação de Ensino à
Distância 6) Editora Letras 7)
Núcleo de Acessibilidade

1) Comité de Ética 2)
Ouvidoria 3) Auditoria 4)
Internacionalização

Universidade
Federal de
Jataí - UFJ

Reitoria

Pró-Reitorias: 1) de
Administração e Finanças 2)
de Assuntos Estudantis 3)
de Extensão e Cultura 4) de
Gestão de Pessoas 5) de
Graduação 6) de Pesquisa e
Inovação 7) de Pós-Grad.

1) Secretaria de Comunicação 2)
Secretaria de Planejamento 3) Secretaria
de órgãos colegiados 4) Unidade de
Gestão da Integridade 5) Coordenação
de Assuntos Administrativos

1) Biblioteca Seccional 2)
Centro de Gestão Acadêmica 3)
Centro de Recursos
Computacionais 4) Centro de
Informação, Documentação e
Arquivo 5) Hospital Veterinário
6) Secretaria de Infraestrutura

1) Comité de Ética 2)
Ouvidoria 3) Auditoria 4)
Coordenação de Processos
Administrativos 5)
Coordenadoria de
assuntos Internacionais
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Quadro 17: Universidade Federal de Rondonópolis, criada por desmembramento da Universidade Federal de Mato Grosso.

Instituição Tutor Estrutura acadêmica Órgãos administrativos Órgãos suplementares Outros

Universidade
Federal de

Rondonópolis

Universidade
Federal de Mato

Grosso
Reitoria

1) Pró-Reitoria de
Ensino de Graduação
2) Pró-Reitoria de
Planejamento e
Administração
3) Pró-Reitoria de
Extensão, Cultura e
Assuntos Estudantis
4) Pró-Reitoria de
Tecnologia da
Informação e
Comunicação
5) Pró-Reitoria de
Gestão de Pessoa
6) Pró-Reitoria de
Ensino de Pós-
Graduação e Pesquisa

1) Secretaria de Relações
Internacionais
2) Secretaria de
Infraestrutura
3) Secretaria de Inovação
e Empreendedorismo
4) Editora Universitária

1) Instituto de Ciências Humanas e Sociais
2)Instituto de Ciências Exatas e Naturais 3) Instituto
de Ciências Agrárias e Tecnológicas 4) Faculdade de
Ciências Aplicadas e Políticas 5) Biblioteca

1) Comité de ética
2)Ouvidoria 3)
Auditoria
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Quadro 18: Universidade Federal do Delta do Parnaíba, criada por desmembramento da Universidade Federal do Piauí.

Instituição Tutor Estrutura acadêmica Órgãos administrativos Órgãos suplementares Outros

Universidade
Federal do Delta
do Parnaíba

Universidade
Federal do

Piauí
Reitoria

1) Prefeitura Universitária 2) Pró-reitoria de
Extensão 3)Pró-reitoria de Gestão de Pessoas 4)
Pró-reitoria de Administração 5) Pró-reitoria de
Ensino de Graduação 6) Pró-reitoria de
Planejamento 7) Pró-reitoria de Pós-graduação,
Pesquisa e Inovação

1) Superintendência de
Tecnologia da Informação 2)
Divisão de Transportes 3) Divisão
de Vigilância 4) Unidade de
compras

1) Clínica-Escola 2)
Centro de
Especialidades Médicas
3) Escola de Aplicação

1) Comité de
ética
2)Ouvidoria 3)
Auditoria
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Quadro 19: Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, criada por desmembramento da Universidade Federal Rural
de Pernambuco.

Tutor Tutor Estrutura acadêmica Órgãos administrativos Órgãos suplementares Outros

Universidade
Federal do
Agreste de
Pernambuco

Universidade
Federal Rural de
Pernambuco

Reitoria

1) Pró-reitoria de
Administração
2) Pró-reitoria de
Planejamento
3) Pró-reitoria de
Gestão de Pessoas
4) Pró-reitoria de
Assistência
Estudantil
5) Pró-reitoria de
Extensão e Cultura
6) Pró-reitoria de
Ensino e
Graduação
7) Pró-reitoria de
Pesquisa, Pós-
graduação e
Inovação.

1) Diretoria Administrativa 2) Seção de Gestão
Patrimonial e Almoxarifado 3) Seção de Gestão de
Pessoas, Assistência e Promoção à Saúde e SCDP
(Sistema de Concessão de Diárias e Passagens) 4)
Seção de Gestão de Contratos, Compras e Licitações
5) Seção de Gestão de Transporte 6) Coordenação
Geral dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação 7)
Tecnologia da Informação 8) Seção de Comunicação
e Memória Institucionais

1) Biblioteca 2)
Hospital Veterinário
3) Cooperação
Nacional e
Internacional

1) Comité de
ética
2)Ouvidoria 3)
Auditoria
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A governança do Ceunes é exercida internamente pelo Conselho
Departamental, órgão superior deliberativo e consultivo em matéria
administrativa, financeira, didático-curricular, científica e disciplinar, e de
abertura de cursos de graduação e de pós-graduação pela Direção e Vice-
Direção Geral. É o órgão executivo que coordena, fiscaliza e superintende
as atividades do Centro. No âmbito externo, a governança pode ser
exercida pela própria sociedade e pelos órgãos responsáveis pelo controle
e regulamentação.

Portanto, o órgão decisório sobre a possibilidade e as condições
necessárias para a criação da Universidade Federal em São Mateus, na
modalidade desmembramento da Universidade Federal do Espírito Santo,
é o Conselho Departamental.

A Comissão 1 reconhece que sempre houve um movimento intencional
para a criação de uma Universidade na região Norte do Espírito Santo e,
em contrapartida, há outro de manutenção situacional da hegemonia da
Universidade Federal do Espírito Santo, com sede em Vitória-Goiabeiras,
mantendo os Campus de Alegre, Maruípe e São Mateus.

A oportuna criação das duas Comissões para análise da possibilidade e das
condições necessárias para a criação da Universidade Federal resultou
numa inédita oportunidade de divulgação de diversas informações já
abordadas em documentos pregressos, da participação virtual em lives
para discussão do tema, da participação por meio de enquetes medindo o
grau de dependência da UFES no desenvolvimento das atividades
cotidianas dos servidores no Ceunes.

Posto isto e diante da perspectiva que funda este texto, é recomendável
que se estabeleça nova Comissão, integrada por representantes
servidores técnicos e docentes das diversas áreas no Ceunes, para a
criação de um organograma estruturante dos entes, das instâncias e das
estruturas físicas (móveis e imóveis) viabilizadoras dos processos
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formativos, científicos, administrativos e de convivência a ser
desenvolvidos da nova IES, bem como a correlata estimativa de
investimento financeiro a ser empreendida pelo proposto, o Estado Maior,
através do Ministério da Educação.

Neste sentido, sugere-se a continuidade deste trabalho a fim de
estabelecer critérios para implementação da Universidade, para o caso do
atual projeto de Lei em tramitação for aprovado e sancionado.
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Anexo I - Proposta de ampliação de recursos humanos

Quadro 1. Proposta de ampliação detalhada dos recursos humanos do
CEUNES

Setor/Unidade
Administrativa

Cargo Nível Quantidade
Remuneração

+ Auxílio
Alimentação

Total

DSAN

Administrador E 1 R$ 4.638,66 R$ 4.638,66

Economista E 2 R$ 4.638,66 R$ 9.277,32

Assistente em
Administração

D 5 R$ 2.904,96 R$ 14.524,80

Técnico em
Contabilidade

D 2 R$ 2.904,96 R$ 5.809,92

DCFN

Contador E 3 R$ 4.638,66 R$ 13.915,98

Técnico em
Contabilidade

D 4 R$ 2.904,96 R$ 11.619,84

Assistente em
Administração

D 2 R$ 2.904,96 R$ 5.809,92

DTIN

Analista de TI E 4 R$ 4.638,66 R$ 18.554,64

Assistente em
Administração

D 4 R$ 2.904,96 R$ 11.619,84

Técnico de Tecnologia
da Informação

D 3 R$ 2.904,96 R$ 8.714,88

DRMN

Administrador E 2 R$ 4.638,66 R$ 9.277,32

Assistente em
Administração

D 7 R$ 2.904,96 R$ 20.334,72

Técnico em
Contabilidade

D 1 R$ 2.904,96 R$ 2.904,96
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Setor/Unidade
Administrativa

Cargo Nível Quantidade
Remuneração

+ Auxílio
Alimentação

Total

DASAS

Psicólogo E 2 R$ 4.638,66 R$ 9.277,32

Assistente Social E 2 R$ 4.638,66 R$ 9.277,32

Pedagogo E 1 R$ 4.638,66 R$ 4.638,66

Médico assistente E 1 R$ 4.638,66 R$ 4.638,66

Médico psiquiatra E 1 R$ 4.638,66 R$ 4.638,66

Médico perito E 2 R$ 4.638,66 R$ 9.277,32

Enfermeiro E 1 R$ 4.638,66 R$ 4.638,66

Odontólogo E 1 R$ 4.638,66 R$ 4.638,66

Assistente em
Administração

D 5 R$ 2.904,96 R$ 14.524,80

Técnico de
Enfermagem

D 1 R$ 2.904,96 R$ 2.904,96

Técnico de segurança
do trabalho

D 1 R$ 2.904,96 R$ 2.904,96

Engenheiro do
Trabalho

E
1 R$ 4.638,66 R$ 4.638,66

Administrador E 1 R$ 4.638,66 R$ 4.638,66

Contador E 1 R$ 4.638,66 R$ 4.638,66

DIN

Engenheiro Civil E 4 R$ 4.638,66 R$ 18.554,64

Contador E 1 R$ 4.638,66 R$ 4.638,66

Engenheiro Mecânico E 1 R$ 4.638,66 R$ 4.638,66

Assistente em
Administração

D 3 R$ 2.904,96 R$ 8.714,88

Secretaria de
Avaliação

Institucional

Administrador E 1 R$ 4.638,66 R$ 4.638,66

Assistente em
Administração

D 3 R$ 2.904,96 R$ 8.714,88
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Setor/Unidade
Administrativa

Cargo Nível Quantidade
Remuneração

+ Auxílio
Alimentação

Total

Secretaria de
Cultura

Assistente em
Administração

D 3 R$ 2.904,96 R$ 8.714,88

Secretaria de
Comunicação

Assistente em
Administração

D 3 R$ 2.904,96 R$ 8.714,88

Ouvidoria

Administrador E 1 R$ 4.638,66 R$ 4.638,66

Assistente em
Administração

D 1 R$ 2.904,96 R$ 2.904,96

Auditoria
Interna

Contador E 3 R$ 4.638,66 R$ 13.915,98

Assistente em
Administração

D 1 R$ 2.904,96 R$ 2.904,96

Procuradoria

*Procurador 3

Assistente em
Administração

D 2 R$ 2.904,96 R$ 5.809,92

Pró-Reitoria de
Gestão de
Pessoas

Administrador E 8 R$ 4.638,66 R$39.109,28

Contador E 3 R$ 4.638,66 R$ 13.915,98

Assistente em
Administração

D 14 R$ 2.904,96 R$ 40.669,44

Técnico em
Contabilidade

D 2 R$ 2.904,96 R$ 5.809,92

Pró-Reitoria de
Planejamento

Administrador E 3 R$ 4.638,66 R$ 13.915,98

Contador E 1 R$ 4.638,66 R$ 4.638,66

Estatístico E 1 R$ 4.638,66 R$ 4.638,66

Assistente em
Administração

D 6 R$ 2.904,96 R$ 17.429,76

Técnico em
Contabilidade

D 1 R$ 2.904,96 R$ 2.904,96
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Setor/Unidade
Administrativa

Cargo Nível Quantidade
Remuneração

+ Auxílio
Alimentação

Total

Pró-Reitoria de
Administração

Administrador E 2 R$ 4.638,66 R$ 9.277,32

Contador E 1 R$ 4.638,66 R$ 4.638,66

Assistente em
Administração

D 6 R$ 2.904,96 R$ 17.429,76

Pró-Reitoria de
Assuntos
Estudantis

Administrador E 1 R$ 4.638,66 R$ 4.638,66

Assistente em
Administração

D 4 R$ 2.904,96 R$11.619,84

Pró-Reitoria de
Graduação e
Extensão

Administrador E 3 R$ 4.638,66 R$ 13.915,98

Assistente em
Administração

D 12 R$ 2.904,96 R$ 34.859,52

Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-
Graduação

Administrador E 2 R$ 4.638,66 R$ 9.277,32

Assistente em
Administração

D 6 R$ 2.904,96 R$ 17.429,76

Restaurante
Universitário

Nutricionista E 2 R$ 4.638,66 R$ 9.277,32

Assistente em
Administração

D 3 R$ 2.904,96 R$ 8.714,88

Jardim Botânico

Administrador E 1 R$ 4.638,66 R$ 4.638,66

Assistente em
Administração

D 1 R$ 2.904,96 R$ 2.904,96

Centros de
Ensino

( Faculdades)

Assistente em
Administração D 8 R$ 2.904,96 R$ 23.239,68

Total 182 R$ 632.678,34

Fonte: Comissão Especial

As remunerações dos procuradores Federais são pagas pela Advocacia Geral da União, por este motivo,
não foi atribuída remuneração a este cargo, haja vista que esse gasto não é contabilizado no orçamento
da Universidade.
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Quadro 2. Proposta de ampliação detalhada dos recursos humanos do
CEUNES.

Unidade Administrativa CD1 CD2 CD3 CD4 FG1 FG2 Total

Reitor 1 1

Vice-Reitor 1 1

Pró-Reitora de
Administração

1 1 10 10 10 32

Pró-Reitora de
Planejamento

1 4 4 8 17

Pró-Reitoria de Gestão
de Pessoas

1 4 8 12 26

Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis

1 4 8 10 23

Pró-Reitoria de
Graduação e Extensão

1 4 8 10 23

Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-
Graduação

1 4 4 8 17

Ouvidoria 1 1

Auditoria Interna 1 1 2

Procuradoria 1 1 2

Assessoria 4 4

Secretaria de Órgãos
(SECG)

1 3 3 7

Superintendência de
Tecnologia da
Informação

1 2 4 4 11

Superintendência de
Infraestrutura

1 2 4 1 8

Biblioteca Central 1 1 2
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Unidade Administrativa CD1 CD2 CD3 CD4 FG1 FG2 Total

Secretaria de
Comunicação

1 1 2

Secretaria de Cultura 1 1 2

Secretaria de Avaliação
Institucional

1 1 2

Restaurante
Universitário

1 2 3

Jardim Botânico 1 1 2

Centros de Ensino
(Faculdades)

8 17 8 33

Pós-Graduação 5 5

Total 1 7 12 48 77 81 226

Fonte: Comissão Especial
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Anexo II - Equipamentos, estruturas e edificações

Quadro 1. Equipamentos Adquiridos

CONTA
CONTÁBIL

RUBRICA DESCRIÇÃO
MOVIM. LÍQUIDO -

R$ (CONTA
CONTÁBIL)

123110101 449052 Aparelhos de Medição e Orientação R$ 1.700.522,50

123110102 449052 Aparelhos e Equipamentos De Comunicação R$ 69.090,80

123110103 449052 Equipam/Utensílios Médicos,Odonto,Lab. e Hosp. R$ 2.270.214,28

123110104 449052 Aparelho e Equipamento p/Esportes e Diversões R$ 16.757,30

123110105 449052 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro R$ 10.249,00

123110106 449052 Maquinas e Equipamentos Industriais R$ 887.539,05

123110107 449052 Maquinas e Equipamentos Energéticos R$ 205.981,45

123110109 449052 Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina R$ 149.347,85

123110114 449052 Equipamentos, Peças e Acessórios Aeronáuticos R$ 128.264,23

123110119 449052 Equipamento de Proteção e Vigilância Ambiental R$ 113,98

123110120 449052 Máquinas e Utensílios Agropecuário/Rodoviário R$ 925.925,08

123110121 449052 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos R$ 152.728,30

123110125 449052 Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos R$ 3.872.990,50

123110201 449052 Equip. de Tecnologia da Infor. e Comunicação/Tic R$ 5.441.015,65

123110301 449052 Aparelhos e Utensílios Domésticos R$ 1.440.997,92

123110302 449052 Máquinas e Utensílios de Escritório R$ 32.647,50

123110303 449052 Mobiliário em Geral R$ 2.418.071,01

123110402 449052 Coleções e Materiais Bibliográficos R$ 5.071,87

123110403 449052 Discotecas e Filmotecas R$ 480,00
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Fonte: Siafi/2021 - UG 153049 (Ceunes)

Quadro 2. Edificações/Infraestruturas licitadas, empenhadas e pagas pelo
Ceunes

CONTA
CONTÁBIL

RUBRICA DESCRIÇÃO
MOVIM. LÍQUIDO -

R$ (CONTA
CONTÁBIL)

123110404 449052 Instrumentos Musicais e Artísticos R$ 1.412,58

123110405 449052 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto R$ 560.199,88

123110501 449052 Veículos em Geral R$ 16.601,93

123110503 449052 Veículos de Tração Mecânica R$ 802.517,10

123119908 449052 Bens Moveis a Classificar R$ 334.579,89

123119910 449052 Material de Uso Duradouro R$ 20.000,00

123119999 449052 Outros Bens Moveis R$ 4.649,66

TOTAL R$ 21.467.969,31

TENS OBJETO DE CONTRATO
NÚMERO DO
PROCESSO

CONTRATADA VALOR

1 Restauro Sumidouro 23068.001811/2010-29
Rastro

Construções e
Serviços Ltda

R$ 25.859,41

2 Poço Semiartesiano 23068.007436/2010-21 Viabrás R$ 16.806,31

3
Construção da rede de
abastecimento de Gás

23068.018778/2011-57

Gasmec
Tubulações
Projetos e
Montagens

R$ 125.291,15

4
Rede de telefônica e

lógica
23068.011274/2011-14 F&S Soluções R$ 128.899,40

5
Laboratórios DCS e

DECAB
26068.013261/2009-57 Engenorte R$ 788.682,99

6
Laboratórios DCMN e

DECOM
23068.021054/2009-76

Tapume
Construções e
Recuperações

R$ 746.444,22
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TENS OBJETO DE CONTRATO
NÚMERO DO
PROCESSO

CONTRATADA VALOR

7
Conclusão do muro do

CEUNES
23068.001806/2010-16

Tapume
Construções e
Recuperações

R$ 82.102,64

8
Almoxarifado no Prédio
do PDF, Transporte e

Terceirizados
23068.001794/2010-20

Tapume
Construções e
Recuperações

R$ 98.778,42

9
Almoxarifados (3) dos

Departamentos
23068.001787/2010-28

Tapume
Construções e
Recuperações

R$ 236.498,89

10
Cerca de Proteção -
Castelo D´água

23068.002857/2010-66
Tapume

Construções e
Recuperações

R$ 22.848,63

11
Conclusão do prédio da
Biblioteca do CEUNES

23068.001732/2010-18
Delfin

Construtora
Ltda

R$ 361.464,09

12
Conclusão do Prédio de
Lab. DCMN/DECOM

23068.018837/2010-14
Delfin

Construtora
Ltda

R$ 1.020.665,57

13
Instalação do SPDA no
reservatório elevado

23068.002908/2010-59
Delfin

Construtora
Ltda

R$ 5.444,71

14
Laboratórios da Fazenda

Experimental
23068.006064/2010-15

Delfin
Construtora

Ltda
R$ 911.313,56

15
Prédio Salas de Aula -

CEUNES
23068.012425/2009-29

Residencia
Engenharia Ltda

R$ 705.836,63

16
Construção do Edifício
de Pós Graduação em

Educação
23068.012806/2011-22

Residencia
Engenharia Ltda

R$ 1.475.123,10

17
Construção do Edifício
de Pós Graduação em

Energia
23068.012807/2011-77

Residencia
Engenharia Ltda

R$ 1.425.031,27

18 Adaptação do RU 23068.004697/2011-70
Residencia

Engenharia Ltda
R$ 295.991,87
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Fonte: Divisão de Contabilidade e Finanças do Ceunes

Quadro 3. Edificações/Infraestruturas licitadas, empenhadas e pagas pela
UFES em favor do Ceunes

ITENS CONTRATADA
NÚMERO DO
PROCESSO

OBJETO DE CONTRATO
VALOR DO

CONTRATO (R$)

1
Residência
Engenharia

3110/2007
Auditório, Salas de Aula

e Laboratórios, 1ª
etapa

R$ 3.385.986,71

2
Residência
Engenharia

102/2007 Sala de Professores R$ 703.694,65

3
Residência
Engenharia

012.033/2007 Administração Central R$ 1.422.305,84

4 Salvador Engenharia 012.052/2008
Rede de Elétrica 1ª

Etapa
R$ 985.364,56

5 Polieng Engenharia 048.174/2008-30
Rede de Elétrica 2ª

Etapa
R$ 1.181.370,44

6 Polieng Engenharia 049.061/2008-51
Rede de Água e

Incêncido
R$ 208.454,29

7
Contal Montagens e

Construções
049.654/2008

Rede de
Telecomunicações

R$ 298.027,00

8
Tapume

Construções e
Recuperações

052.245/2008-07 Rede de Esgoto R$ 276.940,77

9
Tapume

Construções e
Recuperações

23068.058302/2008-53 Galpão pré-moldado R$ 113.790,92

10
Residência
Engenharia

Auditório, 2ª etapa

TENS OBJETO DE CONTRATO
NÚMERO DO
PROCESSO

CONTRATADA VALOR

19
Conclusão do Prédio de

Lab. DCS/DECAB
23068.018839/2010-03

Residencia
Engenharia Ltda

R$ 547.243,85

TOTAL
R$ 9.020.326,71
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ITENS CONTRATADA
NÚMERO DO
PROCESSO

OBJETO DE CONTRATO
VALOR DO

CONTRATO (R$)

11
Residência
Engenharia

Biblioteca, 2ª Etapa

12 Não tenho os dados 23068.022616/2009-07
Adaptação rede

elétrica Laboratórios
DCSBA/DCMN/DECOM

13
Santa Maria
Engenharia

056561/2008-40
Reservatório Elevado

de Água
R$ 201.763,47

14
Tapume

Construções e
Recuperações

23068.01633/2009-01 Muro R$ 168.801,80

15 Zamboni Eng. 23068.004720/2009-10 Passarela R$ 337.747,44

16
Tapume

Construções e
Recuperações

23068.000201/2009-74
Sala dos Professores

DECH
R$ 621.893,32

17 Zamboni Eng. 23068.001558/2009-70 Fechamento do Galpão R$ 616.368,24

18
Delfin Construtora

Ltda
23068.012004/2009-06

Centro de Vivência-
Cantina

R$ 580.000,00

19
Orla Construções e
Incorporações

12.032/2007 Biblioteca, 1ª Etapa R$ 2.915.315,20

20
Orla Construções e
Incorporações

045.913/2008-31
Sala de Professores (2ª

etapa)
R$ 561.723,21

21
Orla Construções e
Incorporações

045.913/2008-31 Salas de Aula (2ª etapa) R$ 1.757.214,05

22
Orla Construções e
Incorporações

045.913/2008 Colegiados (1ª etapa) R$ 891.046,14

23 Ferreira e Braga 23068.000317/2009-11
Laboratório de

Anatomia
R$ 1.074.390,68

24
Residencia

Engenharia Ltda
23068.011050/2009-80

Pós Graduação
Agronomia

R$ 1.662.179,05

25
Residencia

Engenharia Ltda
23068.014947/2009-65

Restaurante
Universitário

R$ 2.451.602,72
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ITENS CONTRATADA
NÚMERO DO
PROCESSO

OBJETO DE CONTRATO
VALOR DO

CONTRATO (R$)

26
Residencia

Engenharia Ltda
23068.011068/2009-81 Pós Graduação Biologia R$ 1.586.340,13

27
Residencia

Engenharia Ltda
23068.012908/2009-23

Secretraria Única - Pós
Graduação

R$ 832.844,88

28
Estrutural

Construtora e
Incorporada Ltda

23068.021897/2009-72
Anel Viário (Drenagem

e Pavimentação)
R$ 3.928.825,24

29

Belisário
Construções e

Incorporações LTDA
EPP

23068.018416/2014-17
Conclusão do
Laboratório de

Anatomia
R$ 1.638.845,34

30

Belisário
Construções e

Incorporações LTDA
EPP

23068012680/2016-09 Quadra Poliesportiva R$ 950.580,12

31
EBS Construtora

Eirelli
23068.063702/2018-52

1ª Etapa do Sistema de
proteção contra

incêndio
R$ 113.139,48

TOTAL R$ 31.466.555,69

Fonte: Superintendência de Infraestrutura - Setorial Norte
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Anexo III - Demandas de equipamentos, infraestrutura e edificações

Quadro 1. Equipamentos (bens móveis)

ITENS OBJETO VALOR ESTIMADO

1 Computadores R$ 1.092.000,00

2 Móveis e Utensílios R$ 728.000,00

3 Gerador Diesel Trifasico R$ 125.000,00

4 Servidor de Rede Tipo 3: Rack 2u R$ 106.000,00

5 Equipamentos (PAC 2020) R$ 1.036.550,65

TOTAL R$ 3.087.550,65

Fonte: Comissão 1, DTIN, DSAN, PAC 2020 - Ceunes.

Quadro 2. Infraestrutura/edificações (bens imóveis) *

ITENS OBJETO VALOR ESTIMADO
1 Sala Anexo - Data Center R$ 300.000,00
2 Prédio Administrativo R$ 5.000.000,00
3 Galpão - Almoxarifado R$ 300.000,00
4 Galpão - Infraestrutura R$ 300.000,00
5 Adequação da rede hidráulica e de incêndio (2a . Etapa)
6 Prédio de salas de aula
7 Três prédios de departamento
8 Obras de acessibilidade
9 Depósito de armazenamento de produtos inflamáveis
10 Sumidouro da cantina e biblioteca (+ Anatômico +RU)
11 Dois prédios de laboratórios
12 Prédio da DASAS (antigo CASAS)
13 Prédio de laboratório para licenciaturas, PIBID, Brinquedoteca
14 Construção de Usina Solar no CEUNES
15 Reforma da biblioteca
16 Adaptação do palco do auditório do ceunes
17 Conclusão anel viário, fazenda e acesso fazenda
18 Passarela almoxarifado administração
19 Ampliação da rede elétrica do campus
20 Depósito de lixo RU
21 Centro de vivência
22 Portões e cais do RU
23 Complemento do muro do campus
24 Portões de acesso ao campus
25 Sinalização do campus

TOTAL
* células da tabela em branco, dizem respeito valores não apurados por esta Comissão.

Fonte: Comissão 1, DTIN e DIN
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Anexo IV - Respostas à enquete proposta

RESPOSTAS À PERGUNTA “Quais atividades você realiza que dependem
da UFES - Goiabeiras e o quê você considera que precisa para realizá-las
de maneira independente?"

RESPONDENTES DA ÁREA: SUGRAD (5 RESPOSTAS)

A PROGRAD (Goiabeiras) conta com uma departamentalização interna bem definida com base nos
mais diversos assuntos (finalização de registros diversos, responsabilização pelos estágios,
processos seletivos, colação, acompanhamento do desempenho acadêmico -, entre vários outros),
cada departamento com atribuições, assuntos afins e equipe própria. Em Goiabeiras há uma
divisão setorial clara entre demandas de Colegiado e de PROGRAD que na SUG/ CEUNES estão
“misturadas”, atreladas às atividades do setor. Isso sem falar de outras atividades que a SUG/
CEUNES também participa que envolvem outras unidades organizacionais da UFES como SEAVIN
(ENADE, por exemplo) e PROPLAN (bolsas PAEPE, por exemplo). Se o intuito é pesquisar a total
independência, acho que esse estudo teria que partir das divisões existentes em Vitória, já que só
teria sentido com o “espelhamento” das divisões que lá já existem (Pró-Reitorias, Diretorias,
Coordenações, Divisões, Secretarias, etc.) adaptando-as à realidade do nosso campus.

Diversas atividades de registros acadêmicos são realizadas pela PROGRAD.
Para realizar essas atividades de maneira independente, será necessário autorização em sistema
informatizado e legislação que indique essa autonomia.

Registro de aproveitamento/dispensa de disciplinas, assinatura/conferência de Termo de
compromisso de estágio, colação de grau, recepção aos calouros, matrícula, retificação de nota,
amparo legal, entre outros.
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NO CONTEXTO GERAL TODAS AS ATIVDADES ABAIXO DEPEDEM DE VITÓRIA:
- MATRÍCULA;
- ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS;
- COLAÇÃO DE GRAU;
- ENADE;
- ADA;
- AMPARO LEGAL;
- DESLIGAMENTO;
-TRANCAMENTO,
- REGISTROS NO HISTÓRICO;
- SUPORTE COM OS SISTEMAS UTLIZADOS, ENTRE OUTROS.
Primeiramente, mais servidores euma estrutura bem planejada e organizada para atender todas
as demandas.

Dependem da UFES - Elaboração de resoluções, Instruções normativas e portarias. Gestão
administrativa e acadêmica envolvendo planejamento, execução e avaliação de atividades nas
áreas de auditoria interna, organização e métodos, administração e desenvolvimento pessoal,
assistência à comunidade externa.
A SUGRAD precisaria de servidores para elaborarem as resoluções, Instruções normativas e
portarias. Para planejar a gestão educacional com base nas orientações do MEC, que executam e
avaliam as atividades internas com o fim de organizar a gestão e os métodos da gestão. Além de
cursos de gestão específica e assistência tecnológica para suprir as todas as ações do setor.

RESPOSTAS À PERGUNTA “Quais atividades você realiza que dependem
da UFES - Goiabeiras e o quê você considera que precisa para realizá-las
de maneira independente?"

RESPONDENTES DA ÁREA: DIN (2 RESPOSTAS)

Serviços que dependem de Goiabeiras:
1- Elaboração dos contratos licitatórios dos serviços continuados, não continuados,
obras, serviços de engenharia, manutenções, fretamento, combustível;
2- Projetos arquitetônicos e de cálculo estrutural, composição BDI, planilha de custo;
3- Setor de contabilidade para pagamento de medições;
4- Setor jurídico: Procuradoria e Diretoria de Contratos e Obras;
5- Capacitação de servidores;
6- PROAD/PROPLAN para cadastrar e liberar os recursos no PGC.

Todas as etapas necessitam da sede em goiabeiras pois o pessoal do setor é limitado.
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Desde a elaboração de projetos, orçamentação e fiscalização quando não há
profissional capacitado em área específica no setor.

RESPOSTAS À PERGUNTA “Quais atividades você realiza que dependem
da UFES - Goiabeiras e o quê você considera que precisa para realizá-las
de maneira independente?"

RESPONDENTES DA ÁREA: DGR/PROAECI (2 RESPOSTAS)

O Restaurante utiliza materiais e serviços que são oriundos de Processos Licitatórios
realizados pela Diretoria de Gestão dos Restaurantes. Tais como: gêneros alimentícios,
materiais de limpeza, gás (GLP), equipamentos, utensílios e contratação de serviços
(mão de obra terceirizada, desinsetização, limpeza e higienização de reservatórios de
água e manutenção em câmaras frigorificas).
Lançamentos de Receita e Despesas (Empenho, liquidação e pagamento), são
registrados pela Diretoria de Gestão dos Restaurantes.
Utilização de Sistema para controle de almoxarifado que atende as especificidades do
Restaurante (Contratado pela Diretoria de Gestão dos Restaurantes).

Atividades dependentes de Goiabeiras: processos licitatórios (aquisição de mão de
obra terceirizada, gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higienização, serviços
de desinsetização e desratização, dentre outros semelhantes) para subsidiar as
atividades operacionais do restaurante.
Para realização destas atividades de maneira independente o campus necessita de um
setor responsável pela realização de todos os processos licitatórios (chamadas
públicas, pregões) demandados para proporcionar o adequado funcionamento do
restaurante.

RESPOSTAS À PERGUNTA “Quais atividades você realiza que dependem
da UFES - Goiabeiras e o quê você considera que precisa para realizá-las
de maneira independente?"

RESPONDENTES DA ÁREA: Biblioteca - Setorial Norte (6 RESPOSTAS)

Este documento foi assinado digitalmente por KATIA MARIA MORAIS EIRAS
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/282628?tipoArquivo=O



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

74

Toda a gestão do acervo da biblioteca é feita via registros no Sistema Pergamum,
sendo assim se faz necessário aquisição de sistema similar ou implementação das
opções de código aberto que estão disponíveis mas que carecem de equipe de
desenvolvimento local para adaptações.
A seção de Biblioteca Setorial Norte também não dispõe de equipe suficiente para
realizar as atividades de catalogação, higienização do acervo, setor de aquisição (se a
atividade for ficar por responsabilidade da biblioteca), preparação dos livros para irem
para o acervo. Seria necessário, pelo menos dobrar a equipe atual e remover a
flexibilização de jornada. É importante lembrar que a implantação de uma biblioteca
tem vários aspectos específicos que não cabem em um levantamento e é importante
conversar com os Bibliotecários mais experientes da instituição para termos um
diagnóstico melhor.

Atualmente utilizamos o sistema Pergamum para gestão do acervo bibliográfico e
cadastro de usuários e prestação de serviços de empréstimo de livros. Sempre que o
sistema trava ou apresenta alguma falha precisamos do suporte da Biblioteca Central.
No Ceunes não há alguém que possa resolver tais problemas diretamente. Há também
algumas dependências de natureza técnica e material. Por exemplo, muitos dos
serviços de reparo em livros são feitos em Goiabeiras porque não dispomos dos
equipamentos necessários nem servidores treinados para esse fim.
Muitas vezes a aquisição de equipamentos essenciais para a realização do trabalho
rotineiro da biblioteca também depende da unidade central.

Atividades de atendimento ao usuário (cadastro de usuário; empréstimo, devolução,
renovação e reserva de livros; localizar material no acervo; baixa na multa mediante
comprovante de pagamento por meio de GRU; emissão de declaração de nada consta)
que dependem da operacionalização do Sistema Pergamum que é fornecido por
contrato gerido por Goiabeiras.

Os cursos de capacitação do Sistema Integrado de Bibliotecas ministrado pela
Biblioteca Central. O próprio Campus São Mateus pode oferecer esses Cursos através
de um treinamento ministrada pela nova universidade.
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Pesquisa, catálogo, empréstimo entre bibliotecas. Na hipótese de sermos uma unidade
independente teríamos de contratar um software de gerenciamento da biblioteca
assinarmos bibliotecas digitais e cuidarmos do mobiliário e conservação do prédio.
Hoje a biblioteca não tem telhado, problemas de fossa e a maioria das estantes de aço
tem problemas de oxidação.
O acervo sofre com intérpretes, sujeira e mau uso.
Para pleno funcionamento do setor é preciso de um orçamento, e transparência nos
atos administrativos.

A dependência das tomadas de decisões causa atraso nas melhorias e reformas, bem
como em várias outras situações. Desde que comecei a trabalhar na Biblioteca do
CEUNES o telado apresenta problemas e recentemente atingiu seu pior estado:
praticamente quase metade do telado que cobre as rampas de acesso aos andares
superiores simplesmente desapareceu. São quase cinco anos aguardando por reparos
e manutenções que nunca acontecem e, se acontecem, não duram até o final do
semestre. Sem contar na Moeda de Troca que foi institucionalizada por debaixo dos
panos no que se refere a transferência de servidores - principalmente a bibliotecários.
É vergonhoso.

RESPOSTAS À PERGUNTA “Quais atividades você realiza que dependem
da UFES - Goiabeiras e o quê você considera que precisa para realizá-las
de maneira independente?"

RESPONDENTES DA ÁREA: DASAS (5 RESPOSTAS)

Exames Periódicos
Encaminhamento de servidor para exames no HUCAM
Orientação relativa a saúde do servidor, legalidade de ações em saúde dentro do
contexto de atendimento a saúde básica em uma universidade
Orientação quanto as normas para atendimento, instalações, conduta.
Pra ter independência preciso de um orientador/gestor/chefia, alguém com
conhecimento e experiência em atendimento a saúde em unidades básicas mais
especificamente dentro da universidade e capacitado também no que diz respeito a
leis, diretrizes e todo o aparato legal.
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As principais atividades que eu desempenho são de atendimentos psicológicos breves
individuais e grupais (disponíveis a quaisquer interessados da comunidade acadêmica),
orientações gerais sobre saúde mental e suporte, junto às assistentes sociais, nos
macroprocessos da Política de Assistência Estudantil.
Em sentido estrito, nenhuma destas atividades seria dependente da UFES/Goiabeiras.
Entretanto, é preciso salientar que:
1) Atualmente sou o único servidor psicólogo do Campus para absorver toda a
demanda. (Inclusive, há impressão de que haja demanda reprimida para os serviços
psicológicos.) Sendo parte de uma instituição maior, os colegas podem de mesmo
cargo/função oferecem apoio mútuo na execução das atividades e na discussão para
condução de casos complexos. Sendo o CEUNES alçado a Universidade independente
da UFES a contratação de outros profissionais de psicologia, hoje algo interessante, se
faria imprescindível.
2) Por sermos poucos servidores deste cargo, hoje na UFES já é difícil termos acesso a
cursos de capacitação/reciclagem ofertados pela instituição focados em nossa área de
atuação. Sendo o CEUNES alçado a Universidade independente da UFES vislumbro que
esta situação se torne ainda mais difícil, o que prejudica a qualidade do atendimento
prestado.
3) No setor em que me encontro lotado executamos atividades que são planejadas por
distintos setores da UFES/Goiabeiras: o DAE/PROAECI (acompanhamento de serviços e
processos da Assistência Estudantil), o NAUFES/PROAECI (apoio a estudantes PCD) e o
DAS/PROGEP (atendimento de saúde aos servidores). Sendo o CEUNES alçado a
Universidade independente da UFES seria importante aumentar o contingente de
profissionais visando o desmembramento das equipes e a capacidade de não apenas
executar, mas também planejar e avaliar as atividades destas áreas.
Além de tudo isto, no cenário aventado seria importante a estruturação de serviços
pedagógicos, cuja demanda é parcialmente absorvida por mim, ainda que sem muita
capacidade técnica para tanto.

Apoio a Assistência estudantil e ao SIASS.
Necessito de treinamento/cursos, principalmente sobre a elaboração de editais e mais
servidores para o setor.

Independente de Goiabeiras, necessitamos de ampliação da equipe, pois nos dividimos
entre as atividades pertinentes ao SIASS, Assistência e Promoção de saúde. E espaço
físico em conformidade com as diretrizes do Ministério da Saúde de Estrutura Física
para ambientes que desenvolvem ações de saúde.
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A Assistência estudantil é coordenada pela Proaeci e executada aqui no Ceunes pela
DASAS. Para tornar esse serviço independente é preciso criar uma estrutura de gestão
e apoio administrativo /execução para atuar nas áreas : sisu, auxílios estudantis,
cadastro , monitoramento, acompanhamento, atendimento psicossocial, pedagógico e
de enfermagem/médico bem como na gestão dos sistemas e portais online.
Na área de assistência ao servidor, algumas ações como junta médica, exames
periódicos, insalubridade, são coordenadas pelo DAS/Progep e para que sejam
realizadas totalmente pela DASAS faz-se necessário também a criação de uma equipe
de gestão, apoio e execução específica para atender esse público. Em ambas as
situações e pensando no crescimento ( quantitativo) da comunidade universitária,
creio ser necessária a ampliação do quadro de profissionais, criação de uma estrutura
física ( espaço físico e equipamentos ) adequada para atender tais demandas , criação
de equipes diferenciadas para atender estudantes e servidores. Ressalto que com a
existência da Unidade Siass no Campus também torna- se relevante a remodelação do
trabalho que tem sido executado concomitantemente com as atividades dos cargos já
existentes. Sugiro que em algum momento as equipes possam discutir e propor como
essas demanda podem ser melhor trabalhadas levando em consideração o possível
aumento da comunidade universitária.

RESPOSTAS À PERGUNTA “Quais atividades você realiza que dependem
da UFES - Goiabeiras e o quê você considera que precisa para realizá-las
de maneira independente?"

RESPONDENTES DA ÁREA: DCFN/DSAN/PROAD (3 RESPOSTAS)

Cadastro e alteração de senha do Siafi: Instrução e permissão para tal.
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Folha de pagamento de servidores: A folha de pagamentos do CEUNES é feita pela
PROGEP e o pagamento efetivo é realizado pelo SCF/PRAD. Neste sentido seria
necessário um aprendizado / treinamento para realizar essa atividade.
Diárias e passagens aéreas: As diárias e passagens são cadastradas no CEUNES, porém
os recursos orçamentários, recursos financeiros, empenho e a inclusão deste no SCDP
é feito pela UFES. Necessitaria de disponibilização direta de orçamentário e financeiro
para o CEUNES. Neste sentido seria necessário um aprendizado / treinamento para
realizar inclusão do empenho no SCDP e como realizar esse pagamento no SCDP.
Outras tratativas que são inerente as passagens aéreas (cartão de pagamento /
agência). Já temos bons conhecimentos parciais do assunto.
Recursos orçamentários: Receber diretamente os recursos orçamentários. Seria
necessário aprofundamento de como lidar, separar e aplicações de diferentes tipos de
recursos. Já temos conhecimentos parciais do assunto.
Recursos Financeiros: Receber diretamente os recursos financeiros. Seria necessário
aprofundamento de como lidar, separar e aplicações dos tipos de diferentes tipos
recursos. Já temos bons conhecimentos parciais do assunto.
Liquidação: As liquidações dos empenhos do centro já são cadastradas no CEUNES.
Neste sentido seria necessário um aprendizado / treinamento para realizar de como
realizar alguns tipos de liquidações que não são realizadas no centro. Já temos bons
conhecimentos parciais do assunto.
Pagamentos: Os pagamentos dos empenhos do centro já são cadastradas no CEUNES.
Neste sentido seria necessário um aprendizado / treinamento para realizar de como
realizar alguns tipos de pagamentos que não são realizadas no centro. Já temos bons
conhecimentos parciais do assunto do assunto.
Declarações oficiais: Algumas declarações (DIRF / GFIP-SEFIP) do CEUNES, que já possui
CNPJ ativo, são realizadas no centro, precisaria de aprendizado / treinamento caso
exista outras declarações a serem realizadas.
“Previsão / sugestão” de quantidade de servidores para a DCFN necessários além do
existente: 3 contadores e 4 técnicos em contabilidade.
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1 Atividade realizada:
Cadastro de Solicitações de Diárias e Passagens Aéreas no SCDP e suas respectivas
prestações de conta.
1.1 Depende de Goiabeiras: Disponibilização do recurso orçamentário, emissão de
empenho e efetivação do pagamento.
1.2 O que você considera que precisa para realizá-las de maneira independente: No
caso desta atividade não seria possível ser realizada de maneira independente por um
servidor, considerando que nela existem diversos atores (quem solicita, quem autoriza,
etc.), contudo, se o Centro tivesse um orçamento próprio e independente da Ufes -
Goiabeiras, neste cenário, o papel desempenhado por Goiabeiras passaria a ser
realizado por quem fosse de direito no CEUNES, sendo extinta, desta forma, a
dependência hoje existente.
2 Atividade realizada:
Envio de mensagem de solicitação de recursos orçamentários e financeiros para a
Ufes.
2.1 Depende de Goiabeiras:
Encaminhamento dos recursos no SIAFI.
2.2 O que você considera que precisa para realizá-las de maneira independente:
Considerando que o CEUNES é uma unidade gestora descentralizada da Ufes e não
possui orçamento próprio, todos os recursos recebidos, sejam do orçamento da Ufes
ou de emendas parlamentares, são encaminhados pela Ufes. Neste caso, se o CEUNES
tivesse um orçamento próprio, tais solicitações não seriam necessárias, tendo em vista
que os recursos seriam recebidos diretamente de sua fonte originária, do MEC, por
exemplo.
3 Atividade realizada:
Emissão de empenhos
3.1 Depende de Goiabeiras:
Encaminhamento dos recursos orçamentários.
3.2 O que você considera que precisa para realizá-las de maneira independente:idem
2.2
4 Atividade realizada:Liquidação de Nota Fiscal
4.1 Depende de Goiabeiras:Disponibilização dos recursos financeiros.
4.2 O que você considera que precisa para realizá-las de maneira independente: Esta
atividade (micro), faz parte de um processo (macro). Neste caso, a minha execução
(Liquidação de Nota Fiscal) não depende da Ufes - Goiabeiras, contudo, para que,
posteriormente, o pagamento da nota fiscal possa ser autorizado pelo Gestor
Financeiro e pelo Ordenador de despesas do Centro, é necessário que antes a Ufes
tenha disponibilizado o recurso financeiro.
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RESPOSTAS À PERGUNTA “Quais atividades você realiza que dependem
da UFES - Goiabeiras e o quê você considera que precisa para realizá-las
de maneira independente?"

RESPONDENTES DA ÁREA: DRM (5 RESPOSTAS)

Somos dependentes do DPI, na elaboração e gerenciamento dos contratos.
Deveríamos ter maior autonomia para realizar essas tarefas no Centro.

Licitação, que na atualidade depende apenas da Procuradoria Federal, ou seja, baste o
CEUNES ter Procuradoria para essa atividade ser independente de Vitória.

Fornecimento de material de consumo/cesta básica dependo do Financeiro/Vitória
autorizar o recurso e do Almoxarifado Central preciso solicitar e buscar em Vitória
uma cota mensal; Inconsistências no SEI, ocorrem sempre, depondo do NTI/Vitória
para resolver.

Desenvolvo atividades de patrimônio e apesar do setor estar ligado diretamente a
PROAD, a grande parte das atividades desenvolvidas no setor independe de
Goiabeiras.
Sendo sincera o setor de Patrimônio da Ufes faz diversas mudanças e regulamentações
sem levar em conta as especificidades aqui do campus São Mateus e na maioria das
vezes só ficamos sabendo quando vamos realizar as atividades.

RESPOSTAS À PERGUNTA “Quais atividades você realiza que dependem
da UFES - Goiabeiras e o quê você considera que precisa para realizá-las
de maneira independente?"

RESPONDENTES DA ÁREA: DTIN (1 RESPOSTA)
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Praticamente todos os sistemas estão em Vitória e utilizamos (dependemos deles)
para trabalho, exemplo: SIE, Protocolo, Excad (cadastro de Usuário), Ticket
(chamados). Para uso independente o CEUNES teria que ter uma infraestrutura de TI
redundante e adequada (ar condicionado funcionando), como também equipamentos
adequados [servidores dedicados e não computadores desktop que utilizamos na
maioria dos serviços que tentamos disponibilizar localmente (arquivos, servidor de
impressão local....)]. Além da infraestrutura, o CEUNES teria que ter
(adquirir/desenvolver) os software (acadêmico/administrativo/rh) para utilizar de
maneira independe, o que contempla também os contratos de serviços tercerizados
(suporte = antiga Lenatec, Netservice....) que são todos gerenciados por Vitória. No
meu ponto de vista a área de TI teria bastante demanda para atender todos os
recursos que hoje são suportados por Vitória.

RESPOSTAS À PERGUNTA “Quais atividades você realiza que dependem
da UFES - Goiabeiras e o quê você considera que precisa para realizá-las
de maneira independente?"

RESPONDENTES DO DEPARTAMENTO: DCE (8 RESPOSTAS)

Orientação de Iniciação Cientifica que depende do PRPPG

Além das parcerias/dependências que podem envolver ensino e principalmente
pesquisa e extensão, a maior dependência entre os centros está nas atividades
administrativas. Para haver independência entre os centros no quesito administrativo
é preciso investir em: recursos humanos e físicos. Isso demanda tempo e dinheiro. Não
creio que com os atuais recursos seja possível uma separação - não temos pessoal e
infra-estrutura (sem que haja dinheiro disponível) para dar conta do aumento da carga
de trabalho - das novas responsabilidades que deveríamos assumir no caso de uma
separação. É preciso conseguir orçamento para viabilizar essas coisas, e aí sim, investir
em uma separação planejada e organizada.

Nomeações, contratações, exonerações e remoções; Análise de concessão de
benefícios, auxílios, licenças e afastamentos; Estágio probatório. Todas essas
atividades não são feitas total ou parcialmente no Ceunes e necessitariam de ser
realocadas para setores existentes no Centro ou inseridas em novos setores a serem
criados, consequentemente, com adminissão de novos TAES.
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Laboratório de Pesquisa do LEPAC do Departamento de Engenharia Elétrica de
goiabeiras, no nosso departamento não tem nenhum laboratório adequado para os
professores orientar aluno em projetos de pesquisa (INICIAÇÃO CIENTÍFICA e Projetos
de extensão), todos os laboratórios são de ensino. Além disso, uso estruturas da
Engenharia Mecânica, Tecnologia Mecânica e Elétrica para desenvolver protótipos,
sendo necessário um laboratório adequado para esse objetivo.

CPAD ligado ao DDP, e membro do PPGA (Pós-Graduação em Artes). PRPPG e PROEX
também só estão lá. Meu grupo de pesquisa, o NESCoM, fica dividio entre o Campus
São Mateus e Goiabeiras.

- Todas as atividades que envolvem sistemas digitais da própria UFES (Portal do
Servidor, Portal do Professor, Lepisma, Acadêmico, Ofertas, Portal Administrativo,
Sistema de Hospedagem de Sítios, etc.). Além dos serviços GSuite contratados
recentemente pela UFES. Para realizar essas tarefas de forma independente, novos
sistemas/parcerias devem ser desenvolvidas. O que demanda muitos recursos
financeiros e humanos, além de tempo para que fiquem disponíveis a todos;
- Processos relacionados ao RH, por exemplo, avaliação de progressão, contratação de
professores (efetivos e substitutos), mudança de chefia ou coordenação, etc., devem
ser enviados para UFES - Goiabeiras para que sejam processados/publicados;
- Cadastro e avaliação de projetos de pesquisa e extensão.

Sistemas acadêmicos. Seria necessário adquirir ou implementar um sistema próprio,
mas creio que isso possa ser feito em ummomento de transição: seguir usando os da
UFES enquanto resolvemos o nosso.

Atividades de pesquisa na área de Telecomunicações e fibra óptica.
Devido ao fato dos equipamentos de pesquisas nessa área serem extremamente caros,
que no CEUNES ainda não temos um laboratório equipado para esta área de pesquisa
então há essa necessidade de deslocamento ao campus de goiabeiras.
Para realização das atividades aqui no CEUNES, teríamos que ter um programa de pós-
graduação pós graduação na área de engenharia elétrica e laboratórios equipados para
realização de experimentos.

RESPOSTAS À PERGUNTA “Quais atividades você realiza que dependem
da UFES - Goiabeiras e o quê você considera que precisa para realizá-las
de maneira independente?"
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RESPONDENTE DO DEPARTAMENTO: DCN - CHEFE (1 RESPOSTA)

Todas as atividades relacionadas a parte administrativa do cargo, tais como: envio de
frequência, contratação de professores substitutos e efetivos, etc. Para realizar de
forma independente, precisamos de um setor de gestão de pessoas.

RESPOSTAS À PERGUNTA “Quais atividades você realiza que dependem
da UFES - Goiabeiras e o quê você considera que precisa para realizá-las
de maneira independente?"

RESPONDENTES DO DEPARTAMENTO: DECH (2 RESPOSTAS)

Não realizo nenhuma atividade com Goiabeiras. Como coordenador gostaria de ter
mais liberdade com relação à Goiabeiras, principalmente da Prograd e de suas
resoluções intermináveis.

Na função de coordenadora da Pós Graduação dependo em todos os aspectos da
PRPPG: apoio acadêmico na elaboração dos relatórios, controle e gerenciamento das
bolsas, gestão financeira/PROAP, Sistema de matrícula, emissão de diploma, apoio
técnico na Sucupira. Como servidora a questão funcional passa pela PROGEP.
E para realizá-las de maneira independente precisaria da contratação de um número
significativo de servidores, e isso não bastaria, pois devemos considerar o fator
experiência, na Ufes temos servidores na PRPPG por exemplo, com grande experiência
acadêmica para o apoio na pós graduação e em outros setores da Universidade.

RESPOSTAS À PERGUNTA “Quais atividades você realiza que dependem
da UFES - Goiabeiras e o quê você considera que precisa para realizá-las
de maneira independente?"

RESPONDENTES DO DEPARTAMENTO: DET (2 RESPOSTAS)
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Estágio Supervisionado
Contratação de Substituto
Licença de servidores
Publicação em diário oficial
Solicitação de novo curso
Autorização de aluno especial
Modificação de nota de aluno;
Consultar a Procuradoria de alguma dúvida;
Consultar a pro-reitoria de Gestão de Pessoas

Processos com acesso a TI. Precisa ser desenvolvido um bom serviço de tecnologia
para processamento de dados porque tudo que se desenvolve hoje depende do
processamento de dados. Sendo uma nova unidade estes processos devem ser
eficientes.

RESPOSTAS À PERGUNTA AVULSA: Que estrutura seria necessária para o
crescimento ( estrutural e de pessoal)?

RESPONDENTES DA ÁREA: Pós graduação, pesquisa e extensão:

PPGAT:

Que estrutura seria necessária para o crescimento de seu PPGAT
( estrutural e de pessoal)?

R: Estrutural: ampliação do número de laboratórios, passando de 12
para 18, assim atenderemos às demandas de ensino e pesquisas
existentes e na criação de novas com objetivo de elevar a nota do PPGAT
para 5 CAPES e na criação do Doutorado.

Pessoal: Secretaria exclusiva com estação de trabalho completo,
dois técnicos de laboratórios e ao menos mais 2 docentes permanentes.

Na sua opinião, o curso da pós que atualmente coordena, teria condições
de crescer de forma independente da PRPPG de Vitória?

R: não respondeu
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PROFBIO:

Que estrutura seria necessária para o crescimento de seu PROFBIO
( estrutural e de pessoal)?

R: Uma secretaria de pós-graduação atuante, com funcionários exclusivos
e treinados para atender as especificidades de cada programa. Uma pró-
reitoria à altura do que temos hoje em Vix, com equipe qualificada e pró-
reitor experiente (como temos em Vix). Em termos de estrutura, salas de
aula e estudo, laboratórios de ensino para atender as disciplinas e
orientações.

Na sua opinião, o curso da pós que atualmente coordena, teria condições
de crescer de forma independente da PRPPG de Vitória?

R: Sim, pensando que somos um programa em rede nacional com
organização consolidada. Não, pensando na ótima parceria e experiência
da PRPPG-Vix (sendo que no Ceunes contamos com uma secretaria de PG
com inúmeros problemas).

PPGEB:

Que estrutura seria necessária para o crescimento de seu PROFBIO
( estrutural e de pessoal)?

R: Principalmente pessoal, os professores do DECH apresentam carga
horária elevada na graduação, fato que compromete a dedicação ao
programa

Na sua opinião, o curso da pós que atualmente coordena, teria condições
de crescer de forma independente da PRPPG de Vitória?

R: Não
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