
NOME DA CHAPA 

Gláucia Rodrigues de Abreu 
Candidata a Reitora 
Professora do Departamento de Ciências Fisiológicas do Centro de Ciências da 
Saúde 
 

Gláucia Abreu, 51 anos, é casada com José Orlando de Carvalho com quem teve duas 
filhas, Ana Lígia (25), e Luíza (22). 
Enfermeira graduada pela UFES em 1987, é Mestre em Fisiologia (USP/1990) e Doutora 
em Ciências Fisiológicas (Ufes/1996).  
Atualmente é Professora Titular do Departamento de Ciências Fisiológicas, Membro 
Permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas, onde orienta 
mestrandos e doutorandos. Publicou até o momento 49 artigos científicos em 
periódicos internacionais, fruto de suas linhas de pesquisas clínicas e experimentais 
que buscam elucidar os mecanismos fisiopatológicos em diversas condições que 
envolvem o sistema cardiovascular, especificamente em mulheres na menopausa. 
Coordena o Projeto de Extensão – Proext -  Atenção à saúde cardiovascular de 
mulheres no climatério. 
Foi Chefe de Departamento por 3 vezes, membro da CPPD e presidente da CPAD do 
CCS. Eleita representante do CCS no CEPE, onde assumiu a Presidência da Comissão de 
Política Docente por 4 anos.  Em 2012 foi eleita Diretora do Centro de Ciências da 
Saúde da Ufes.   
Foi membro titular da Câmara de Assessoramento da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Espirito Santo (FAPES); é avaliadora do INEP/SESU/MEC para processos regulatórios 
que autorizam e reconhecem as Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil; 
elaboradora e revisora do Banco Nacional de Itens do ENADE; bolsista de 
Produtividade em Pesquisa do CNPq e consultora ad hoc da Capes e CNPq. 
 
 

Sávio Silveira de Queiroz 
Professora do Departamento de Psicologia Social e do Desenvolvimento do 
Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN) 
Candidato a Vice-Reitor 
 
Sávio Silveira de Queiroz, 55 anos, graduado em Psicologia (Ufes/1988), é professor do 
Departamento de Psicologia Social e do Desenvolvimento, no Centro de Ciências 
Humanas e Naturais da Ufes. 
Mestre em Psicologia (Ufes/1995) e Doutor em Psicologia Escolar, da Aprendizagem e 
do Desenvolvimento Humano (USP/2000), ingressou na Ufes em 1991 e no mesmo ano 
foi Chefe de Departamento, cargo que ocupou por mais duas vezes. Acumula a 
experiência de coordenar o curso e a Pós-Graduação de Psicologia (2000/2002 e 
2002/2004). Foi Presidente Nacional da Sociedade Brasileira de Psicologia do 
Desenvolvimento (SBPD-2006/2008), atual ABPD. 
Coordenou o processo de seleção psicológica de Técnicos Administrativos ingressantes 
(1992) e contribuiu para a implementação do NTS – Núcleo de Treinamento dos 



Servidores da UFES (1993). Em 1994 foi um dos coordenadores do projeto Reconhecer, 
sobre as condições de vida e de trabalho dos Técnicos Administrativos. 
É membro da Comissão de Avaliação de Progressão Assistente/Associado e, 
recentemente, preside a Comissão Especial do CEPE para modificação das resoluções 
de concurso para professor efetivo. 
Sávio foi nascido e criado no Bairro Caratoíra, em Vitória. É casado com Daiana Stursa de 

Queiroz, também doutora em Psicologia do Desenvolvimento da UFES, e pai de Hanna 

Chequer Bou-Habib de Queiroz, 25 anos. 


