
CHAPA “SOMOS MAIS UFES” 
 

Reinaldo Centoducatte 
Professor do Departamento de Física do Centro de Ciências Exatas (CCE) 
Candidato a Reitor 
 
Reinaldo Centoducatte, 60 anos, tem uma vida de dedicação à Ufes, desde a sua 
juventude, como estudante dos cursos de Engenharia Elétrica e de Física, com 
participação atuante no movimento discente e na reorganização das entidades 
representativas dos estudantes - o DCE e os centros acadêmicos. Formado em 1979, 
ingressou como professor, no Departamento de Física do CCE.  
Atuou no movimento dos docentes, em defesa da universidade pública de qualidade. 
Fez mestrado e doutorado em Física, respectivamente, na Unicamp e no Centro 
Brasileiro de Pesquisas Física, com atuação em linhas de pesquisas relacionadas com 
Física Atômica e Molecular.  
Reinaldo também contribuiu, decididamente, para a gestão administrativa, em 
diferentes áreas desta Universidade, na condição de Chefe do Departamento de Física 
e Química, Chefe do Departamento de Física, Diretor do Centro de Ciências Exatas, 
Vice-reitor e Reitor da Ufes.  
Essa trajetória na gestão, qualifica-o e lhe imprime a marca da experiência, da 
competência, da ética e do conhecimento global da Ufes.  
É casado com Rosângela D’Ávila e pai de Luana, 30 anos, e Felipe, 21 anos. 
 
 

Ethel Maciel 
Professora do Departamento de Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde 
(CCS) 
Candidata a Vice-Reitora 
 
Ethel Maciel, 46 anos, pertence às novas gerações de professores e pesquisadores da 
Ufes. Sua trajetória na Universidade teve início com a graduação em Enfermagem, 
concluída em 1994, tendo ingressado, em 1998, como professora do Departamento de 
Enfermagem no CCS. Cursou o mestrado em Saúde Pública na UFRJ, doutorado em 
Saúde Coletiva /Epidemiologia na UERJ e pós-doutorado em Epidemiologia na UC 
Berkeley Schoole Johns Hopkins University.  
Sua dedicação e desempenho nos estudos epidemiológicos tornaram-na membra da 
Comissão de Avaliação de Programas de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Capes 
(2007-2012).  
Atuou como Coordenadora do Centro de Pesquisa Clínica do HUCAM, do Programa de 
Pós-graduação em Saúde Coletiva, bem como do Comitê de Ética em Pesquisa do CCS. 
Ethel é bolsista de Produtividade em Pesquisa Nível 1 do CNPq.  
Sua atuação acadêmica e seu comprometimento profissional estendem-se à 
coordenação de área da Rede Brasileira de Pesquisas em Tuberculose (Rede-TB) e à 
participação na Comissão de Epidemiologia da Associação Brasileira de Saúde Coletiva 
(Abrasco).  
Ethel é casada com Ricardo Tristão Sá e mãe de Pedro Vítor, 25 anos, Lucas, 17 anos, e 

Henrique, 11 anos. 


