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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
DEPARTAMENTAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS E ENGENHARIAS DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, DO DIA VINTE E 
CINCO DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZOITO, ÀS DEZ 
HORAS, NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO 
ADMINISTRATIVO, SOB A PRESIDÊNCIA DO 
PROFESSOR DIRCEU PRATISSOLI, DIRETOR DO 
CCAE, COM A PRESENÇA DOS(AS) SEGUINTES 
CONSELHEIROS(AS): HENRIQUE MACHADO DIAS, 
VICE-DIRETOR DO CCAE; WILLIAN BUCKER 
MORAES, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 
AGRONOMIA; MARIA DA PENHA PÍCCOLO RAMOS, 
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE 
ALIMENTOS; MARISTELA DE OLIVEIRA BAUER, 
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 
RURAL; ISABELLA VILHENA FREIRE MARTINS, 
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA 
VETERINÁRIA; GERCÍLIO ALVES DE ALMEIDA 
JÚNIOR, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 
ZOOTECNIA; GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA E 
ICARO PIANCA GUIDOLINI, REPRESENTANTES DO 
CCAE NO CEPE; RENATO RIBEIRO PASSOS, 
COORDENADOR DO COLEGIADO DO CURSO DE 
AGRONOMIA; PATRÍCIA CAMPOS BERNARDES, 
COORDENADORA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
ENGENHARIA DE ALIMENTOS; FABRÍCIO GOMES 
GONÇALVES, COORDENADOR DO COLEGIADO DO 
CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL; ROBSON 
COSTA DE SOUZA, COORDENADOR DO COLEGIADO 
DO CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA; FELIPE 
BERBARI NETO, COORDENADOR DO COLEGIADO 
DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA; WALTER 
AMARAL BARBOZA, COORDENADOR DO COLEGIADO 
DO CURSO DE ZOOTECNIA. AUSENTE COM 
JUSTIFICATIVA: NILTON CESAR FIEDLER, CHEFE DO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS E DA 
MADEIRA; ADÉSIO FERREIRA, REPRESENTANTE 
DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO; HENRIQUE 
JORDEM VENIAL, REPRESENTANTE DOS 
SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM 
EDUCAÇÃO. AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA: 
DJEISON CÉSAR BATISTA, COORDENADOR DO 
COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA 
INDUSTRIAL MADEIREIRA; NÃO HOUVE 
REPRESENTAÇÃO DISCENTE, MANDATO VENCIDO 
EM 09/11/2016. 
 

O Senhor Presidente cumprimentou os presentes e, havendo quórum, declarou aberta a 
Sessão. 1. APROVAÇÃO DA ATA: Foi apreciada e aprovada, por unanimidade, a 
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seguinte ata: 1.1 – Ata da Sessão Ordinária do Conselho Departamental, realizada em 
11/04/2018. 2. Expediente: Inclusão: 2.1 Processo nº 23068.018787/2018-14 - 
Departamento de Agronomia – Aléxia Gonçalves Pereira – Requer autorização para 
prestar serviço de docência voluntário, ministrando, para o Curso de Zootecnia, sob a 
corresponsabilidade da Professora Márcia Flores, a disciplina Genética na 
Agropecuária, no período letivo de 2018/1 Parecer da Comissão de Assuntos Didáticos 
e Culturais. Relator: Fabrício Gomes Gonçalves. 2.2 Processo nº 23068.018793/2018-
71 - Departamento de Agronomia – Guilherme Bravim Canal – Requer autorização 
para prestar serviço de docência voluntário, ministrando, para o Curso de Agronomia, 
sob a corresponsabilidade da Professora Márcia Flores, a disciplina Genética na 
Agropecuária, no período letivo de 2018/1. Parecer da Comissão de Assuntos Didáticos 
e Culturais. Relator: Ícaro Pianca Guidolini. 2.3 Documento nº 23068.022552/2018-27- 
Departamento de Agronomia – Encaminha, para homologação, alteração da 
Comissão Examinadora do concurso de provas e títulos para provimento de professor 
efetivo, área Agronomia (código da área CAPES 50100009), subárea Fitopatologia 
(código da subárea CAPES 50102010). Exclusão: Não houve exclusão. 3. ORDEM DO 
DIA: 3.1 Documento nº 23068.018700/2018-17 – Departamento de Medicina 
Veterinária – Encaminha, para homologação, alteração da Comissão Examinadora do 
concurso de Provas e Títulos para o cargo de professor efetivo do magistério superior, 
na área de Clínica e Cirurgia Animal (CNPq 5.05.01.00-3), subárea Clínica Veterinária 
(CNPq 5.05.01.06-2). A Conselheira Isabella fez a leitura do documento constando a 
nova composição da Comissão Examinadora, como segue: Prof. Dr. Marcos Santos 
Zanini – Presidente (Membro Interno), Prof. Dr. Gabriel Domingos Carvalho (Membro 
Externo), Prof. Dr. Paulo César Amaral Ribeiro da Silva (Membro Externo), como 
Titulares; Prof.ª Dra. Letícia Leal de Oliveira (Membro Interno), Prof.ª Dra. Agda Felipe 
Silva Gonçalves (Membro Interno), Prof. Dr. Otávio Luiz Fidélis Junior (Membro 
Externo), Prof. Dr. José Dantas Ribeiro Filho Brasil (Membro Externo), como Suplentes. 
Em esclarecimento. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Baixada a 

DECISÃO NÚMERO QUINZE BARRA DOIS MIL E DEZOITO. 3.2 Documento avulso nº 
23068. 021687/2018-75 – Centro de Ciências Agrárias e Engenharias – Encaminha, 
alteração no Comitê Setorial de Iniciação Científica de Ciências Agrárias. O Presidente 
informou que a última composição deste Comitê foi aprovada pela Resolução 004/2015 
e, como o prazo já expirou e já ocorreram mudanças na composição de membros, 
sugeriu que fossem indicados pelos Chefes de Departamento seus representantes para 
compor o novo comitê que será homologado na próxima reunião do Conselho 
Departamental. 3.3 Processo nº 23068.018787/2018-14 - Departamento de 
Agronomia – Aléxia Gonçalves Pereira – Requer autorização para prestar serviço de 
docência voluntário, ministrando, para o Curso de Zootecnia, sob a corresponsabilidade 
do Professor Marcelo Antônio Tomaz, a disciplina DPV05189-Genética na Agropecuária, 
no período letivo de 2018/1. O Conselheiro Fabricio Gomes Gonçalves fez a leitura do 
parecer da Comissão de Assuntos Didáticos e Culturais, do qual foi relator, favorável à 
aprovação. Em esclarecimento. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Baixada a DECISÃO NÚMERO DEZESSEIS BARRA DOIS MIL E DEZOITO. 3.4 Processo 
nº 23068.018793/2018-71 - Departamento de Agronomia – Guilherme Bravim Canal 
– Requer autorização para prestar serviço de docência voluntário, ministrando, para o 
Curso de Agronomia, sob a corresponsabilidade do Professor Marcelo Antônio Tomaz, a 
disciplina DPV05189-Genética na Agropecuária, no período letivo de 2018/1. O 
Conselheiro Ícaro Pianca Guidolini fez a leitura do parecer da Comissão de Assuntos 
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Didáticos e Culturais, do qual foi relator, favorável à aprovação. Em esclarecimento. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO 
DEZESSETE BARRA DOIS MIL E DEZOITO. 3.5 Documento nº 23068.022552/2018-27- 
Departamento de Agronomia – Encaminha, para homologação, alteração da Comissão 

Examinadora do concurso de Provas e Títulos para o cargo de professor efetivo do 
magistério superior, na área de Agronomia (código da área CAPES 50100009), subárea 

Fitopatologia (código da subárea CAPES 50102010). O Conselheiro Willian fez a leitura do 
documento constando a nova composição da Comissão Examinadora, como segue: 
Profa. Dra. Elizabete Fantuzzi – Presidente (Membro Interno), Profa. Dra. Lílian 
Margarete Paes Guimarães (Membro Externo), Prof. Dr. Paulo César Amaral Ribeiro da 
Silva (Membro Externo - UFRPE), Profa. Dra. Luciana Cordeiro do Nascimento (Membro 
Externo - UFPB), como Titulares. Prof. Sérvio Tulio Alves Cassini (Membro Interno), 
Prof. Glaucio de Melo Cunha (Membro Interno), Dr. César Junior Bueno (Membro 
Externo - APTA –SP), Profa. Ivanir Teixeira de Oliveira (Membro Externo - UFVJM), 
como Suplentes. Em esclarecimento. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO DEZOITO BARRA DOIS MIL E DEZOITO. 4. 
COMUNICAÇÕES: 4.1 O Presidente informou a todos que, o Protocolado nº 
23068.765944/2018-01 que tem como assunto abertura de escopo de disciplinas na 3ª 
etapa de matrícula, passou pela última reunião do Conselho Departamental do CCENS 
e que foi de parecer contrário ao parecer do CCAE. O presidente realizou a leitura do 
relato da Profa. Andréia Aurélio da Silva e, como os pareceres foram divergentes e a 
servidora Tânea da SUGRAD veio há algumas reuniões atrás falar sobre esse assunto 
no Conselho Departamental, os conselheiros decidiram passar este protocolado para a 
Comissão de Assuntos Didáticos e Culturais para análise e parecer. 5. PALAVRA-
LIVRE: O conselheiro Henrique, com a palavra, informou a todos que as inscrições do 
VII CONFLAT encerraram com 2 (dois) meses de antecedência apresentando um 
público de inscritos bem diverso abrangendo estrangeiros e brasileiros de todas as 
regiões do país. O conselheiro Gercílio, com a palavra, parabenizou o conselheiro 
Henrique e também a direção do CCAE pela organização de um evento tão importante. 
O conselheiro Gercílio, ainda solicitou ao presidente que fossem confeccionadas placas 
de sinalização nos corredores dos prédios do Campus com as mensagens de “Proibido 
Fumar” e “Silêncio” pois, o cheiro do cigarro e o barulho dos corredores acaba 
atrapalhando o andamentos das aulas. O conselheiro Gercílio ainda informou que o 
departamento de Zootecnia recebeu uma solicitação da subprefeitura para indicar 2 
(dois) membros para a comissão de trabalho, organizada pela subprefeitura, para 
resolver a questão dos cães que ficam aqui no Campus Sul Capixaba. A conselheira 
Isabella, com a palavra, informou que também recebeu esta solicitação da subprefeitura 
e ainda explicou que este trabalho com os cães não é de responsabilidade do 
Departamento de Medicina Veterinária mas, que como chefe do departamento se coloca 
a disposição para auxiliar a subprefeitura para que o problema seja resolvido. A 
conselheira salientou ainda que dentro do seu departamento já existem medidas para 
auxiliar nesta questão, como a castração dos animais realizada pelo Prof. Douglas. O 
conselheiro Felipe, com a palavra, lembrou a todos que os cães não são 
responsabilidade da UFES e que estes mesmos animais que ficam durante o dia aqui no 
Campus sendo alimentados por funcionários e alunos, também são alimentados pela 
população da cidade e que desta forma são de responsabilidade da Prefeitura Municipal 
de Alegre. Desta forma, o presidente sugeriu de marcar uma reunião com o Prefeito 
José Guilherme para juntos avaliar qual o melhor caminho para solucionar o problema. 
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A primeira etapa deste processo o recolhimento destes animais para um Centro de 
Zoonoses e a conscientização da população do município, bem como de alunos e 
funcionários do Campus Sul Capixaba para que não mais alimentassem esses animais. 
As conselheiras Maristela e Maria da Penha, com a palavra, sugeriram que fosse 
realizada uma campanha de conscientização com a distribuição de panfletos, 
principalmente no Refeitório, com foco na zoonose e também uma campanha na rádio 
para conscientização a população em geral. O conselheiro Felipe, com a palavra, 
informou a todos que somente a retirada destes animais do Campus Sul Capixaba sem 
a conscientização dos funcionários e alunos não resolveria o problema, pelo contrário 
acabaria gerando um problema maior, pois os animais que atualmente ficam no Campus 
já estão familiarizados com os carros, motos e movimento em geral diário da UFES e, se 
estes fossem retirados, outros animais surgiriam e estes não estariam acostumados 
com o ambiente o que iria aumentar o número de ataque e mordidas. A conselheira 
Maristela, com a palavra, ainda sugeriu que fossem espalhadas placas de “Proibido 
Animais” nos prédios para que fosse desencorajada a prática de levar estes animais 
para a sala de aula ou corredores dos prédios. A conselheira Maristela, com a palavra, 
perguntou se a portaria 371/2018 da Reitoria sobre o ponto facultativo dos servidores 
técnico administrativo também se estenderia aos docentes. O presidente informou que 
em consulta com a Reitoria foi informado que ficará a cargo do professor dar ou não 
aula neste dia e que cada caso deverá ser analisado individualmente. Os casos que 
envolvem diretamente servidores técnicos administrativos, como visita técnica, o 
presidente informou que já providenciou que um motorista terceirizado realizasse a 
viagem de forma que o professor e os alunos não fossem prejudicados. A conselheira 
Maristela ainda solicitou a troca e/ou manutenção dos quadros das salas de aula, pois 
muitos não estão em condição de uso. O presidente informou que existe uma Comissão 
organizada pela subprefeitura para realizar um levantamento das condições de 
infraestrutura das salas de aula e, que a partir deste diagnóstico providenciará os 
reparos necessários. O conselheiro Renato, com a palavra, esclareceu que antes da 
troca dos quadros das salas de aula, é necessário avaliar o motivo pelo qual quadros 
novos já estão necessitando de reparo ou troca. O presidente informou que, 
provavelmente, isto ocorre por mal uso pelos docentes que não apagam o quadro e 
utilizam canetas que não são próprias para tal finalidade. Assim, a conselheira Isabella, 
com a palavra, sugeriu que os quadros atuais fossem substituídos por outros de blidex, 
que permite o uso de qualquer caneta e mesmo que não seja apagado ao término da 
aula, não irá de desgastar com tanta facilidade. O presidente informou que já solicitou a 
subprefeitura que fosse realizado orçamento para verificar o valor deste tipo de material 
para os quadros e, se possível, utilizar este material para as próximas trocas de quadro. 
A conselheira Maristela, com a palavra, ainda perguntou ao presidente do conselho 
sobre a estrutura para as aulas de Desenho Técnico para o próximo semestre e, o 
presidente informou que a Comissão que está realizando o levantamento das demandas 
das salas de aula e que, com base do relatório deles irá avaliar qual a melhor alternativa 
para solucionar o problema das aulas de Desenho Técnico. O conselheiro Fabrício, com 
a palavra, perguntou ao presidente se há alguma penalidade para faltas injustificadas 
consecutivas nas reuniões do Conselho Departamental. O presidente informou que esta 
informação está no regimento do presente conselho, que irá verificar e informar na 
próxima reunião se há algum tipo de penalidade. A conselheira Isabella, com a palavra, 
solicitou ampla divulgação e convidou a todos para a Semana Nacional dos Museus que 
ocorrerá nos dias 14 a 19 de maio de 2018 com diversas atrações no MUSES. O 
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conselheiro Giovanni, com a palavra, parabenizou a professora Cintia, do departamento 
de Agronomia, pelo trabalho realizado através da disciplina de Paisagismo. O professor 
Renato, com a palavra, perguntou ao presidente se haviam dados sobre a redução do 
uso do Restaurante Universitário após o aumento dos valores dos tickets para 
estudantes e funcionários. O presidente informou que fará uma consulta para o 
levantamento desses dados e informará na próxima reunião do Conselho 
Departamental. O Presidente agradeceu a presença de todos e declarou a Sessão 
encerrada às 11 horas e 14 minutos. Do que era para constar, eu, Cinthia Vidal Monteiro 
da Silva Couto, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será 
pelos(as) Senhores(as) membros assinada. 
Dirceu Pratissoli - 
Henrique Machado Dias - 
Adésio Ferreira - 
Djeison César Batista -  
Fabrício Gomes Gonçalves - 
Felipe Berbari Neto - 
Gercílio Alves de Almeida Júnior - 
Giovanni de Oliveira Garcia - 
Henrique Jordem Venial -  
Iara Rebouças Pinheiro - 
Ícaro Pianca Guidolini - 
Isabella Vilhena Freire Martins - 
Maria da Penha Piccolo Ramos - 
Maristela de Oliveira Bauer - 
Nilton Cesar Fiedler - 
Patrícia Campos Bernardes - 
Renato Ribeiro Passos -  
Robson Costa de Souza - 
Walter Amaral Barboza - 
Willian Bucker Moraes - 


