
 

PROPOSTA DE TRABALHO PARA REPRESENTAR O CENTRO DE 

CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONOMICAS (CCJE) NO CENTRO DE ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO DA UFES (CEPE) NO BIÊNIO 2022 / 2024 

Chapa constituída: 

1) Titular: Prof. Dr. Carlos Roberto Vallim (DCC/CCJE) 

Atualmente professor adjunto III, em regime de dedicação exclusiva da Universidade Federal do Espírito 
Santo (UFES). Doutor em Administração pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/EBAPE). Mestre em 
Economia Empresarial (UCAM/RJ). Especialista em Planejamento Fiscal e Auditoria Contábil e Graduado 
em Ciências Contábeis. Membro da Associação Brasileira de Custos (ABC). Possui artigos de publicação 
nacional e internacional. Pesquisador na área Contabilidade, ênfase em Contabilidade Gerencial, atuando 
nos seguintes temas:  Gestão de Custos, Formação do Preço de Venda, Análise Financeira e Econômica das 
Empresas. 

2) Suplente:  Prof. Dr. Geovany Cardoso Jeveaux (DDIR/CCJE) 

Atualmente é professor associado II da Universidade Federal do Espírito Santo, em regime de 40 hrs.. 
Possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (1990), mestrado em Direito pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1994) e doutorado em Direito pela Universidade Gama 
Filho (2003). Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Constitucional, atuando 
principalmente nos seguintes temas: precedentes judiciais, direitos fundamentais e controle de 
constitucionalidade. 
 

Nossa Proposta: 

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFES (CEPE) é o órgão central de 

supervisão de ensino, da pesquisa e da extensão, com funções deliberativas e consultivas. 

Como representantes do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE) no (CEPE), 

(i) participaremos ativamente de todas as sessões ordinárias, extraordinárias e comissões, 

(ii) proporemos modificações, melhoramentos e ideias alinhadas às atividades 

universitárias de ensino, pesquisa e extensão, (iii) votaremos à luz da Constituição 

Federal, do Estatuto da UFES, regras, normas, regimentos e demais legislações 

reguladoras da vida acadêmica, administrativa, política e funcional da UFES e, sempre 

que necessário, (iv) realizaremos consulta ao Conselho Departamental para levar junto ao 

CEPE a posição majoritária do CCJE. 

Defendemos uma universidade pública livre, autônoma, independente, gratuita, laica, de 

qualidade, democrática, inclusiva, sustentável e socialmente referenciada.  

Nossa visão é atuarmos de forma transparente, democrática e ética. Desburocratizar, 

descentralizar e oferecer ações que respeitem a diversidade de pensamentos, o direito ao 

dissenso e a mistura de experiências e conhecimentos no Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão desta Universidade. 

CARLOS ROBERTO VALLIM - Assinatura do membro-titular (via Lepisma) 

GEOVANY CARDOSO JEVEAUX - Assinatura do membro-suplente (via Lepisma) 
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