
Centro de 
Ciências da Saúde 

UFES  

Memoranch n' 082/2018 - CCS. 

Vitória (ES), 04 de setembro 2018. 

À 

Procuradoria Geral da UFES 

Dr. Francis.:{,-, V keira Lima Neto 

Prezado Procurador, 

Solicitamos orientação e encaminhamentos quanto ao ocorrido 
nas dependências do Centro de Ciências da Saúde, considerando as várias 
manifestações em anexo dos docentes. 

Prof. Dr. GláucWiri es de Abreu 
Diretora do Centro de Ci ncias da Saúde 

A. Marechal Campos 1468, Maruipe — CEP 29.040-090 - Vitória-ES 
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ti  Centro de 
Ciências da Saúde 

UFES  

Memorando 081/2018 - CCS. 

Vitória (ES), 04 de setembro 2018. 
À 
Reitoriu 
Prof. Dr. Reinaldo Centoducatte 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Sr. Cleison Faé 

Senhores Gestores, 

Solicitamos orientação e encaminhamentos quanto ao ocorrido 
nas dependências do Centro de Ciências da Saúde, considerando as várias 
manifestações em anexo dos docentes. 

Prof. Dr. Gláucia Rodr ues de Abreu 
Diretora do Centro de ências da Saúde 

Av. Marechal Camnac 146a. Msbritinv — (VI' 29(1411-090 - Vitnrin-FC 
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rouncit-ub,t,  iik  Assunto 

Remetente 

Para 

Responder paia 

Data 

[ccs] Fwd: Assunto: Invasão do Prédio Básico I, CCS, UFES 

Juliana Hott de Fúcio Lizardo cjulianahfl@gmail.com> 

<ccs-reguest@institucionaLufes.br> 

eccs@ufes.br> 

eccsighinstitucionatufes.br>, Juliana Hott de Fúcio Lizardo <julianahfl@gmail.carn> 

2018-09-04 17:13 

UFES Webmail tc.cslFwd: Assunto: Invasão do Prédio Básico I, CCS, UFES 

Juliana Hort de Fúria tilinto 
Protcv.oiv, de 

De/IurtaIi,elilut ti: ijüi 1' 
Centro de Cid'on Jatice Vuode 

thüverxidade Fr 'ti to/ de) 	f til til SiUh% 

Prédio Hás i r. o II 
Av. Manupe 146k, 
(.:EP 29043-°Iii. 	ind I S 

Tel.: Trit5-751:4 

	 Forwarded message 	 
From: Departamento Morfologia steptomorfoggmail com> 

Date: ter, 14 de ago de 2018 às 13:15 
Subject: Fwd: Assunto: Invasão do Prédio Básico!, CCS, UFES 
To: juliana <julianahfRaigmail com> 

	 Mensagem encaminhada 	 

De: Jones Bernardas <jbgracelkOgmail.com> 

Data: 14 de agosto de 2018 12:57 
Assunto: Assunto: Invasão do Prédio Básico I, CCS, UFES 
Para: Departamento morfologia <g_er ratuigs_galif.gmail.com>, Marco Guimaraes smarco.cunegundes@grnail,com>, Breno Valenbm 

<brenovalentimOgmail.com>, Luciene Oliveira Martins <Juciene.martins(Oufes,hr>, Viviane <vmenegtanai .com> 

Universidade Federal do Espirito Santo 
Centro de Ciências da Saúde 
Departamento de Morfologia 

Vitória, 13 de agosto de 2018. 

A (o) Chefe de Departamento de Morfologia, CCS, UFES, 

Prof' Dis  Juliana Hott de Fucio Lizardo, 

Assunto: Invasão do Prédio Básico 1, CCS, UFES 

Vimos por meio de este formalizar o infeliz episódio ocorrido no dia 13 de agosto de 2018, segunda-feira, por volta de 

13:30hs no prédio do Básico 1, CCS, Campos de Mandpe. 

Dois homens circularam nas dependências do prédio do Básico 1, livremente, entrando em salas, laboratórios de pesquisa 

(dos Profs. Jones B. Graceli, Breno Valentim, Margo Cunegundens) e multiusuáiio de histologia com as técnicas dentro, a procura 

do prof. lan Victor SjIva. Entraram nos laboratórios, demonstrando que conheciam as dependências e foram procurar o Prof. lan, 

falando com tom agressivo e amecador: (...) "estamos sem paciência com ele, que horas que ele trabalha, voeis que trabalham com 

ele tem que saber o horário que ele trabalha. Avise ele que a gente veio aqui, e que a gente não vai voltar e se voltar" (...)" 
E não 

foi a primeira vez que vimos um destes indivíduos com o Prof. lan nas dependências do Prédio Básico 1. Além de mencionar que 

eles foram bem agressivos e falaram com tom de ameaça. 

Um deles, foi reconhecido corno sendo um taxista que frequentemente vem ao prédio do Básico 1. para se encontrar com o 

" 	_ 	 A. e.n.Innrrarnpntn noressivn a fim de 



04/00/2018 	 LIFES Webmail [ccs] Fwd: Falta de segurança 

• 
Assunto 	 [as] Fwd: Falta de segurança 

De 	 Juliana Hott de Fúcio Lizardo <julianahfl@gmaiLcom> 

Remeteinte 	<ccs-request@iinstitucionaLufes.br> 

Para 	 <ccs@ufes.br> 

Responder para <ccs@institucionaLufes.br>, Juliana Hott de Fúcio Lizardo <julianahfl@gmail.com> 

Data 	 2018-09-04 17:11 

Juliana Hott de Fúcio Lizardo 
Professora de Anatomia 
Departamento de Morlalogia 
Centro de Ciências ara Saude 
Universidade Federal do Espirita Santo 
Prédio Básico 11 
Av. Maruipe, 1468, 
CEP 29043-900 - 
Tel.: 3335-7538 

	Forwarded message 	 
From: Ian Silva <iasilvaiyahoo.com> 
Date: qui, 23 de ago de 2018 às 13:33 
Subject: Falta de segurança 
To: Juliana Hott de Fúcio Lizardo <julianahfl@gmail.corn>, lanes Bernardes icjbgraceliçaigmail.com> 

Prezada Prof. Juliana, chefe do Dept. 

mais uma vez um dos homens que fez aquele "terror" veio atraz de mim no laboratório. Estava em aula e por isso deu com a cara na porta. Sinceramente não 
sei o porquê dessa insistencia por parte dele porque meu problema com ele esta sanado a muito tempo. Sinto pela falta de segurança que expus todos os 
colegas. Mas também não entendo porque o mesmo voltou aqui. Venho por este te comunicar. Attn., 
lan 
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Centro de de 
Ciências da Saúde 

UFES 

Memorando n'' 080/2018 - CCS. 

Vitoria (ES), 29 de agosto de 2018. 

À 
Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
Prof. Dr. Neyval Costa Reis Junior 

Assunto: Pagamento de taxa de publicação de artigo. 

Prezado Pró-reitor, 

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da taxa de publicação na 
revista Frontier Qualis A2 fator de impacto 4.31, para a área de Ciências 
Biológicas onde se encontra o Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Biológicas do qual faço parte. 

Trata-se de uma importante revista para nossa área que certamente será 
considerado no processo de avaliação do programa. 

Como é sabido não é possível o encaminhamento de três orçamentos, pois a 
revista que aceitou o artigo tem uma única editora. 

Atenciosamente, 

rnns x-t 
Profa. D?. Gláucia Rodrig es de Abreu 
Diretora do Centro de Ciências da Saúde 

Av. Marechal Campos 1468, Maruipe — CEP 29.040-090 - Vitória-ES 
Telefones: 3335-7201 — 3335-7200 — Fax: 3335-7270 

ccs@ufes.br  
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Centro de 
Ciências da Saúde 

UFES 

Memorando n° 079/2018 - CCS. 

Vitória (ES), 04 de Setembro de 2018. 
À: 

Pró-Reitoria de Administração 
Prot. Teresa Cristina Janes Carneiro 

Assunto: Pagamento da taxa de publicação de artigo. 

Prezada Pró-reitora, 

Venho por meio deste, informar que a presente solicitação trata-se de 
pagamento de taxa de publicação de artigo da docente Maria Del Carmen 
Bisi Molina, matricula siape n° 365696. Informo ainda que o CCS tem total 
interesse em incentivar as publicações, considerando ser fundamental 
forma de avaliação dos Programas de Pós-graduação, dos cursos de 
graduação e da própria Universidade. 
Desta forma, solicito posicionamento com urgência para o pagamento da 
publicação, considerando o risco de que o periódico não seja publicado. 
Informo ainda que a fonte utilizada para pagamento será a DEPE/CCS. 
Em relação aos valores máximo de reembolso, entendo que os mesmos não 
devam ser aplicados considerando a concorrência para as publicações na 
área de saúde e considerando ainda que o docente não tem opção de 
escolha de revista após o aceite. 
Como já sabido e constante em despacho da GCC/Proad, encaminhados em 
outros processos, não existe norma interna da UFES que estabeleça este 
teto, por isso estou solicitando que o pagamento seja realizado de forma 
integral. 

Atenciosamente, 

y's 
Prof'. Dra. Gláu ia Rodrig es de Abreu 
Diretora do Centro de Ciê cias da Saúde 

Av. Marechal Campos 1468, Marufpe — CEP 29.040.090- Vitoria-ES 
Telefones: 3335-7201 — 3335.7200— Fax: 3335-7270 

ces(~es.hr  
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Centro de 
Ciências da Saúde 

UFES 

Memorando n° 078/2018 - CCS. 

Vitória (ES), 29 de agosto de 2018. 
À: 

Pró-Reitoria de Administração 
Profs. Teresa Cristina Janes Carneiro 

Assunto: Reembolso de publicação de artigo. 

Prezada Pró-reitora, 

Venho por meio deste, informar que a presente solicitação trata-se de 
reembolso da docente Flavia Marini Paro, matrícula siape n° 1724580. 
Informo ainda que o CCS tem total interesse em incentivar as publicações, 
considerando ser fundamental forma de avaliação dos Programas de Pós-
graduação, dos cursos de graduação e da própria Universidade. 
Desta forma, solicito posicionamento com urgência para o pagamento da 
publicação, considerando o risco de que o periódico não seja publicado. 
Informo ainda que a fonte utilizada para pagamento será a DEPE/CCS. 
Em relação aos valores máximo de reembolso, pensamos que os mesmos 
não devam ser aplicados considerando a concorrência para as publicações 
na área de saúde e considerando ainda que o docente não tem opção de 
escolha de revista após o aceite. 
Como já sabido e constante em despacho da GCC/Proad, não existe norma 
interna da UFES que estabeleça este teto, por isso estou solicitando que o 
pagamento seja realizado de forma integral 

Atenciosamente, 

ProP. D?. Gláucia Rodrigues de Abreu 
Diretora do Centro de Ciências da Saúde 

Av.Marechal Campos 1468, Maruipe — CEP 29.040-090 - Vitória-ES 
Telefones: 3335-7201 — 3335-7200 — Fax- 3335-7270 

ces@ufes.br  



Centro de 
Ciências da Saúde 

UFES 

Memorando n° 077/2018 - CCS. 

Vitória (ES), 29 de agosto de 2018. 

Ao 
Diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação 
Prof. Hans Jorg Andreas Schneebeli 

Assunto: Solicitação de Token 

Prezado Diretor, 

Venho, por meio deste, solicitar providências necessárias à emissão de 
Token para o servidor Alfredo Carlos Rodrigues Feitosa, Vice diretor deste 
Centro desde o dia 12 de novembro de 2016, de acordo com o disposto na 
portaria n° 2872 de novembro de 2016, tendo em vista a necessidade de 
acesso a vários sistemas para o exercício das atividades inerentes ao auxílio 
da gestão do Centro de Ciências da Saúde. 
Envio abaixo, dados solicitados no Memorando Circular n°. 001/2017-NTI, 
para emissão: 

Nome: Alfredo Carlos Rodrigues Feitosa; 
CPF: 450.734.737-87; 

E-mail Institucional: alfredo.feitosa@ufes.br; 
Telefone de contato: (27) 3335-7201 - (27) 3335-7200; 
Matrícula Siape: 1174726; 
Setor de lotação: Direção do CCS; 
Atividade que desempenha: Vice- Diretor; 
Serviços a serem acessados: SCDP 

Atenciosamente, 

Pkr° 
Prof.a. Dra. Gláucia Rodrigues de Abreu 
Diretora do Centro de Ciências da Saúde 

Av. Marechal Campos 1468, Maruipe — CEP 29.040-090 - Vitória-ES 
Telefones: 3335-7201 — 3335-7200 — Fax: 3335-7270 

ccs(&ufes.br  



Centro de 
Ciências da Saúde 

UFES 

Memorando n° 077/2018 - CCS. 

Vitória (ES), 29 de agosto de 2018. 

Ao 
Diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação 
Prof. Hans Jorg Andreas Schneebeli 

Assunto: Solicitação de Token 

Prezado Diretor, 

Venho, por meio deste, solicitar providências necessárias à emissão de 
Token para o servidor Alfredo Carlos Rodrigues Feitosa, Vice diretor deste 
Centro desde o dia 12 de novembro de 2016, de acordo com o disposto na 
portaria n° 2872 de novembro de 2016, tendo em vista a necessidade de 
acesso a vários sistemas para o exercício das atividades inerentes ao auxílio 
da gestão do Centro de Ciências da Saúde. 
Envio abaixo, dados solicitados no Memorando Circular n°. 001/2017-NTI, 
para emissão: 

Nome: Alfredo Carlos Rodrigues Feitosa; 
CPF: 450.734.737-87; 
E-mail Institucional: alfredo.feitosa@ufes.br; 
Telefone de contato: (27) 3335-7201 - (27) 3335-7200; 
Matrícula Siape: 1174726; 

Setor de lotação: Direção do CCS; 

Atividade que desempenha: Vice- Diretor; 
Serviços a serem acessados: SCDP 

Atenciosamente, 

Prof.a. Dra. Gláucia Rodrigu s de Abreu 
Diretora do Centro de Ciências da Saúde 

Av. Marechal Campos 1468, Maruipe — CEP 29.040-090 - Vitória-ES 
Telefones: 3335-7201 — 3335-7200 — Fax: 3335-7270 
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