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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO CENTRO DE
CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO
SANTO, REALIZADA AOS VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E
DEZOITO, ÀS QUATORZE HORAS, NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO
ADMINISTRATIVO, SOB A PRESIDÊNCIA DA PROFESSORA NEUZA MARIA BRUNORO
COSTA, DIRETORA DO CCENS, COM A PRESENÇA DOS (AS) SEGUINTES
CONSELHEIROS (AS): SIMONE APARECIDA FERNANDES ANASTÁCIO, VICE-DIRETORA
DO CCENS; CAROLINA DEMÉTRIO FERREIRA, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
BIOLOGIA; BRUNO VILELA OLIVEIRA, SUBCHEFE DO DEPARTAMENTO DE
COMPUTAÇÃO; THARSO DOMINISINI FERNANDES, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
MATEMÁTICA PURA E APLICADA; DELIA CHAVES MOREIRA, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA E NUTRIÇÃO; MIRNA APARECIDA NEVES, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA; JOÃO PAULO CASARO ERTHAL, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA E FÍSICA; ANDREIA WEISS, REPRESENTANTE DOS
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO; ADRIANE CRISTINA ARAUJO BRAGA,
COORDENADORA DO COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS –
BACHARELADO; ANTONIO ALMEIDA DE BARROS JUNIOR, COORDENADOR DO
COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO; JULIANA ALVES RESENDE,
COORDENADORA DO COLEGIADO DO CURSO DE FARMÁCIA; ANDREIA AURÉLIO DA
SILVA, COORDENADORA DO COLEGIADO DO CURSO DE FÍSICA; EDER CARLOS
MOREIRA, SUBCOORDENADOR DO COLEGIADO DO CURSO DE GEOLOGIA; BERNARDO
IGNATOWSKI BARCELOS, COORDENADOR DO COLEGIADO DO CURSO DE
MATEMÁTICA; DANIELA DA SILVA OLIVEIRA, COORDENADORA DO COLEGIADO DO
CURSO DE NUTRIÇÃO; VANESSA MOREIRA OSÓRIO, COORDENADORA DO
COLEGIADO DO CURSO DE QUÍMICA; PAULO ROBERTO NUNES DE SOUZA,
COORDENADOR DO COLEGIADO DO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E
FERNANDA SOBREIRA COSSATE VAN DE KOKEN, REPRESENTANTE DOS TÉCNICOADMINISTRATIVOS. ESTIVERAM AUSENTES OS SEGUINTES CONSELHEIROS: PEDRO
ALVES BEZERRA MORAIS, REPRESENTANTE DO CCENS NO CEPE/UFES E ELIAS
TERRA WERNER, COORDENADOR DO COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS – LICENCIATURA. OS REPRESENTANTES DISCENTES ESTÃO COM
MANDATOS VENCIDOS. Havendo quórum a Senhora Presidente declarou aberta a sessão. 1.
COMUNICAÇÃO: 1.1 A Presidente iniciou a reunião informando que o Conselheiro Marcos
Vogel, representante do CCENS no CEPE/UFES, pediu o desligamento da função por ter
assumido a coordenação do Programa PIBID da UFES e em seguida questionou os presentes
se o suplente, Conselheiro Antonio Almeida de Barros Junior, poderia assumir o encargo até o
final do mandato, que se encerra no próximo mês de junho. Todos concordaram. 1.2 A
Presidente comunicou que amanhã, 26/04/2018, acontecerá um treinamento, sobre o
funcionamento do Portal Administrativo no polo da UAB, em dois momentos: às 10 horas e às
14 horas. A convocação foi para os Chefes de Departamentos, mas é importante a
participação de todos, principalmente dos Secretários. 1.3 A Presidente comunicou sobre o
Mem. Circ. 0044/2018-DDP-Progep/UFES, que solicita o encaminhamento das descrições das
competências institucionais /atividades desenvolvidas em cada setor, até o dia 14 de maio. As
atividades devem ser enviadas para a Secretaria do Centro que irá encaminhar um documento
único para o DDP/PROGEP. Esclareceu que os pedidos de liberação para capacitação dos
TAEs serão analisados de acordo com estas competências. 1.4 A Presidente informou que o
servidor Romário de Carvalho ministrará um treinamento no dia 27/04/18, sexta-feira, sobre a
aquisição/utilização de produtos químicos controlados pela Polícia Federal e ressaltou que é
importante a participação de todos os envolvidos nesse processo. Para facilitar a participação,
a apresentação acontecerá em dois momentos: às 09 e às 14 horas, na sala dos Conselhos
Departamentais. 1.5 A Presidente solicitou aos Departamentos que ainda não enviaram os
PAADs 2018, que o façam até o fim de maio, em arquivo virtual, para que sejam apreciados no
Conselho Departamental na primeira reunião do mês junho. 1.6 A Presidente passou a palavra
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para a Vice-Diretora, Conselheira Simone Aparecida Fernandes Anastácio, para fazer uma
explanação sobre a participação da UFES na EXPO Sul Rural. A Conselheira ressaltou que
não houve grande adesão por parte dos docentes que possuem projetos voltados para essa
área. Disse que inicialmente, enquanto participante da comissão de organização, ficou muito
preocupada porque obteve poucas manifestações de interesse em participar do evento e isso
comprometeu a organização, levando em consideração que até o último momento não se tinha
uma noção concreta do que seria apresentado no estande da UFES. Ressaltou também a
contribuição da representante do CCAE na Câmara de Extensão da PROEX e a necessidade
de maior participação do representante do CCENS na Câmara de Extensão da PROEX como
articulador dos projetos de extensão que tenham afinidades com o evento. No entanto, o que
foi apresentado no estande teve uma boa aceitação por parte do público, principalmente o
drone do curso de Geologia, o MUSES e o viveiro de bicho-pau, que enriqueceram bastante a
divulgação dos Centros. 1.7 A Presidente comunicou que haverá o Gabinete Itinerante em
Alegre nos dias 8 e 9 de maio próximo. Informou ainda que já foi enviado e-mail com o link
para que, nesse primeiro momento, os interessados se inscrevam e especifiquem a quem se
refere a sua demanda. Informou que no dia 02/05/2018 a Assessora do Reitor, Célia Regina
Fanzeres, agendará os horários aqui na sala de reuniões dos Conselhos Departamentais. 1.8
Referente à demanda de mobiliários e computadores, a Presidente informou que já
encaminhou um comunicado aos Chefes de Departamentos constando os itens que estão
disponíveis para retirada no Setor de Patrimônio. Informou ainda que as demandas de cadeiras
fixas e giratórias não foram totalmente atendidas, mas que ainda estão disponíveis vinte e
quatro jogos de mesas em formato de trapézio com cadeiras de fórmica e mais dez cadeiras
de fórmica avulsas, além de três bancadas estreitas, e que esses itens são próprios para
serem utilizados em laboratórios de ensino. Quanto aos computadores e nobreaks, também
não foi possível atender a todos os pedidos. Disse que existem ainda disponíveis alguns
aparelhos de ar condicionado e que quem necessitar alguns destes itens deve enviar a
demanda devidamente justificada, via chefia de Departamento, por e-mail. 1.9 A Presidente
comunicou que fez uma reunião com o Prefeito Municipal de Alegre na qual ficou acordado
que as monitorias dos cursos de Química, Física e Matemática serão agendadas em três salas
do andar térreo do CREAD e solicitou, informalmente, ao Chefe do Departamento de
Matemática Pura e Aplicada que a sala, antes utilizada para este fim, seja destinada ao CA do
curso de Farmácia. 1.10 A Presidente levantou a questão da destinação das salas de
secretarias de Departamentos que serão liberadas com a criação da Secretaria Única de
Departamentos. Disse que o assunto precisa ser discutido, pois a Direção já tem propostas
para alguns remanejamentos e utilização destas salas. Solicitou que os Departamentos
discutam o assunto internamente para apresentarem suas demandas em uma reunião que
será marcada com os Chefes para tratar desse assunto. 1.11 A Presidente comunicou sobre o
e-mail recebido da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Ufes referente à nova Lei da
Biodiversidade (Lei nº 13.123/2015), em vigor a partir de 20 de novembro de 2015, e a
implementação do Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento
Tradicional Associado (SisGen), onde as pesquisas com o patrimônio genético brasileiro, bem
como o desenvolvimento de produtos com nossa biodiversidade, deverão ser cadastrados
eletronicamente. Além disso, as atividades em andamento que possuem autorização, ou com
autorização em tramitação, deverão ser adequadas aos termos da nova lei. Diante dessa nova
realidade, a PRPPG estuda a possibilidade de criação de um grupo de trabalho para
estabelecer as ações necessárias à adequação à nova lei e criar diretrizes de gestão do
funcionamento do SisGen na UFES. Por isso, a mensagem foi encaminhada aos
Departamentos para sugestões de membros que irão compor esse grupo de trabalho, que
devem ser pautados no conhecimento e/ou interesse no assunto e também disponibilidade
para o trabalho no grupo. O número total de membros ainda não está definido, pois nesse
primeiro momento a PRPPG estará recebendo as sugestões e analisando sua composição
inicial. 2. APROVAÇÃO DE ATA: 2.1 Apreciação da Ata da Sessão Ordinária do Conselho
Departamental, realizada em 10/04/2018. Aprovada por unanimidade. 3. EXPEDIENTE:
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Inclusão: Foi solicitada a inclusão em pauta do Documento Nº 23068.022446/2018-43 –
Departamento de Farmácia e Nutrição – Encaminha para homologação a alteração da banca
examinadora do concurso para professor efetivo, Edital 10/2018. Área/Subárea: Farmácia/
Farmácia Clínica, Assistência e Atenção Farmacêutica. Aprovada por unanimidade. Exclusão:
Não houve. 4. ORDEM DO DIA: 4.1 Protocolado Nº 23068.760668/2016-04 – Colegiado do
Curso de Matemática – Solicita a exclusão da disciplina Cálculo B -MPA06979 como prérequisito da disciplina Fundamentos da Física II - DQF10024, permanecendo apenas a
disciplina Fundamentos da Física I - DQF06968 como pré-requisito. Com a palavra, a
Conselheira Daniela da Silva Oliveira fez a leitura do relato com parecer favorável à aprovação.
Em esclarecimentos e votação. Aprovado por unanimidade. 4.2 Protocolado Nº
23068.760666/2016-15 – Colegiado do Curso de Matemática – Solicita Exclusão da
disciplina Cálculo B – MPA06979 como pré-requisito da disciplina Estatística Básica ENG05510 e a inclusão da disciplina Cálculo A - MPA06839 como pré-requisito da referida
disciplina. Com a palavra, a Conselheira Daniela da Silva Oliveira fez a leitura do relato com
parecer favorável à aprovação. Em esclarecimentos e votação. Aprovado por unanimidade. 4.3
Processo Nº 23068.018267/2017-21 – Colegiado do Curso de Química – Licenciatura –
Encaminha para apreciação a proposta de Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em
Química/CCENS, versão 2018/2. Com a palavra, o Conselheiro Bernardo Ignatowski Barcelos
fez a leitura do relato com parecer favorável à aprovação, desde que sejam feitas as seguintes
alterações: 1- Conforme a Instrução Normativa n°004/2016: “Quanto à questão do tempo
máximo para integralização do curso, definiu-se que deveria ser pensada em termos
percentuais, através de um acréscimo de até 50% sobre a duração dos mesmos em cada IES.”
Assim o tempo máximo para integralização do curso em questão deveria ser no máximo 9 +
4,5 = 13,5 períodos, ou seja, 13 períodos e não 14 períodos (7 anos) conforme descrito nas
páginas 278 e 360 do processo; 2 - Na página 278 do processo tem-se: Carga Horária Total:
3215hs, Carga Horária Obrigatória: 3215h, Carga Horária Optativa: 120h. A carga horária
obrigatória mais a carga horária optativa não deveria ultrapassar a carga horária total. O
Conselheiro solicita correção no campo “|Carga Horária Obrigatória”; 3 - Na página 326 do
processo, no qual o PPC consta sobre o Acompanhamento do Egresso foi descrito: “O
acompanhamento de egressos pelo Curso de Licenciatura em Química inclui apresentação do
corpo docente e da estrutura curricular para todos os egressos, apresentação dos laboratórios
e demais setores importantes no Campus Alegre-UFES. Além das ações de acompanhamento
de egressos desenvolvidas pelo curso de Licenciatura em Química, há a “Semana de
Recepção aos Calouros do Campus Alegre” com a apresentação dos setores do Campus de
Alegre promovida pelos diretores dos CCENS e CCAE na quadra de esportes”. O Conselheiro
solicita assim que seja retirado ou modificado tal trecho por se tratar de aluno ingresso e não
egresso; 4 - Na página 339 do processo, itens 7.2.4, 7.2.5 e 8.2.c são citados os Anexos I e II,
porém tais anexos não constam no PPC; 5 - Na página 342 do processo, Art.18° são citados
os Anexos X e XI, porém tais anexos não constam no PPC; 6 - Na página 343 do processo,
“item I – Da Apresentação Escrita”, são citados os Anexos I, II, III, VII e VIII, porém tais anexos
não constam no PPC. O relator sugeriu ainda algumas correções: 1 - Na página 327 do
processo há um erro de digitação no trecho “uma série de tarefas que transcendem a sala de
aula1” ao invés de “uma série de tarefas que transcendem a sala de aula”; 2 - Na página 346
do processo tem-se “item b) Colegiado do curso: Conforme a Resolução 11/87 do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão dessa Universidade (CEPE-UFES)”. Sugere retirar tal trecho,
pois ele é reescrito no item seguinte “Colegiado do Curso”; 3 - Na tabela do Apêndice 7, página
370, na coluna Datas sugere inserir a palavra “até” para todas as datas referentes as
atividades, para que possa ficar em conformidade com o texto do PPC. Por exemplo, na
página 343, Art.20° diz “A versão final revisada contendo o Plano de trabalho ou a Monografia
deverá ser entregue ao orientador, em uma via digital e uma impressa, até o último dia do
período letivo previsto no calendário acadêmico”. E no quadro do Apêndice 7 diz “Entrega ao
professor orientador a versão final corrigida do TCC: Último dia letivo”, dando a entender que o
aluno poderá entregar somente neste dia. 4 - A Matriz Curricular apresentada nas páginas 278
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a 282 não constam as disciplinas optativas. O relator sugere a inclusão delas em seus
respectivos períodos, pois conforme a Instrução Normativa n°004/2016: “A inclusão da oferta
das disciplinas optativas na matriz curricular deverá ser feita por meio da denominação
genérica OPTATIVA I, II, III e assim por diante”. Em esclarecimentos, a Coordenadora do
Curso, Conselheira Vanessa Moreira Osório, informou que talvez não seja possível realizar na
íntegra as alterações conforme descritas no parecer devido às restrições do SIE acadêmico.
Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade com as ressalvas e, caso não seja
possível realizar a alteração de todos os itens propostos, que seja devidamente justificado no
processo antes de encaminhá-lo à PROGRAD. 4.4 Documento Nº 23068.022446/2018-43 –
Departamento de Farmácia e Nutrição – Encaminha para homologação a alteração da banca
examinadora do concurso para professor de magistério superior, Edital 10/2018, Processo Nº
23068.023208/2017-74. Área Farmácia (Cod. CNPQ 4.03.00.00-5), subárea: Farmácia Clínica,
Assistência e Atenção Farmacêutica (Cod. CNPQ 4.03.07.00-0). Pelo fato de que o professor
Marcelo Silva Silvério da UFJF não poderá comparecer aos dias do concurso optou-se por
substituir o referido membro pelo professor Eduardo Frizzera Meira da UFES. Dessa forma a
Comissão examinadora ficou assim definida: Titulares: Profª Juliana Aparecida Severi
(Presidente- CCENS/UFES); Prof. Dr. Camilo Molino Guidoni (Membro externo - UEL); Prof.
Dr. Eduardo Frizzera Meira (Membro interno - UFES). Suplentes: Profª Janaina Cecília O.
Villanova Konishi (Membro interno- CCENS/UFES); Profª Greiciane Gaburro Paneto (Membro
interno- CCENS/UFES); Prof. Dr. Olavo dos Santos Pereira Júnior (Membro externo - UFJF) e
Profa. Dra. Renata Aline de Andrade (Membro externo - UFJM). Em esclarecimentos, e
votação. Aprovado por unanimidade. 5. PALAVRA LIVRE: 5.1 Com a palavra, a Conselheira
Carolina Demétrio Ferreira fez um convite a todos os presentes e familiares para participarem
da 16ª Semana de Museus, que acontecerá no período de 15 a 19 de maio de 2018, onde o
Museu de História Natural do Estado do Espirito Santo - MUSES, com sede em Jerônimo
Monteiro, oferecerá ao público atividades especiais, como visitas mediadas, palestras, oficinas,
exibição de filmes e outros. A Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão.
Nada mais havendo a tratar, eu, Clemiuda Pellanda de Souza, Secretária do CCENS, lavrei a
presente ata, constando de 187(cento e oitenta e sete) linhas, 04 (quatro) páginas e que,
depois de lida e aprovada, será pelos (as) Senhores (as) membros assinada.
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