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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DEPARTAMENTAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E
ENGENHARIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO,
DO DIA VINTE E QUATRO DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE, ÀS DEZ
HORAS, NA SALA VIRTUAL DE REUNIÕES DO CCAE, SOB A
PRESIDÊNCIA DA PROFESSORA LOUISIANE DE CARVALHO NUNES,
DIRETORA DO CCAE, COM A PRESENÇA DOS(AS) SEGUINTES
CONSELHEIROS(AS): FÁBIO LUIZ DE OLIVEIRA, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA; PEDRO GUTEMBERG DE
ALCÂNTARA SEGUNDINHO, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
CIÊNCIAS FLORESTAIS E DA MADEIRA; ANTÔNIO MANOEL
MARADINI FILHO, SUBCHEFE DO DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA DE ALIMENTOS; CAMILA APARECIDA DA SILVA
MARTINS, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA RURAL;
ALINE DE MENEZES BREGONCI, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
MEDICINA VETERINÁRIA; GERCÍLIO ALVES DE ALMEIDA JÚNIOR,
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA; CESAR CONTE
GUIMARÃES FILHO E ANA CLAUDIA HEBLING MEIRA,
REPRESENTANTES DO CCAE NO CEPE; LEANDRO PIN DALVI,
COORDENADOR DO COLEGIADO DO CURSO DE AGRONOMIA;
PATRÍCIA CAMPOS BERNARDES, COORDENADORA DO COLEGIADO
DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS; ADRIANO RIBEIRO DE
MENDONÇA, COORDENADOR DO COLEGIADO DO CURSO DE
ENGENHARIA FLORESTAL; REJANE COSTA ALVES,
COORDENADORA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA
INDUSTRIAL MADEIREIRA; LILIAN GASPARELLI CARREIRA,
COORDENADORA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA
QUÍMICA; MARCUS DE FREITAS FERREIRA, COORDENADOR DO
COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA; MARIANA
DURAN CORDEIRO, COORDENADORA DO COLEGIADO DO CURSO
DE ZOOTECNIA; JOSÉ DE OLIVEIRA CARVALHO NETO,
REPRESENTANTE DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO.
AUSENTES COM JUSTIFICATIVA: GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA,
VICE-DIRETOR DO CCAE; DAMIELLE LEITE FIGUEIREDO,
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS
EM EDUCAÇÃO. NÃO HOUVE REPRESENTAÇÃO DISCENTE,
MANDATO VENCIDO EM 09/11/2016.

A Senhora Presidente cumprimentou os presentes e, havendo quórum, declarou aberta a
Sessão. 1. ORDEM DO DIA: 1.1 Documento nº. 23068.024679/2020-03 - Centro de Ciências
Agrárias e Engenharias - Encaminha, para aprovação, proposta de relatório de contingência e
biossegurança do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias (CCAE). A Presidente parabenizou
os professores pelo trabalho realizado pelo Comitê Setorial, ressaltou que o relatório final foi
enviado aos conselheiros para análise, por e-mail, no dia 19 de junho de 2020 e informou que
houve uma reunião do conselho administrativo para construção de um documento único
referente as demais unidades do campus, e ainda, que o documento será apresentado ao
Grupo de Trabalho central da Ufes, no dia 26 de junho de 2020. Em seguida, a Presidente abriu
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inscrição para discussão. Inscreveram-se os Conselheiros Ana Claudia Hebling Meira, Lilian
Gasparelli Carreira, Gercílio Alves de Almeida Júnior, Adriano Ribeiro de Mendonça, Aline de
Menezes Bregonci, Pedro Gutemberg de Alcântara Segundinho e Rejane Costa Alves. I-A
Conselheira Ana Claudia Hebling Meira, com a palavra, disse que no questionário enviado aos
docentes, sentiu falta de perguntas a respeito das dificuldades em conciliar trabalho remoto
com tarefas domésticas e cuidado com filhos ou idosos. Disse que a retomada do ensino, por
meio remoto, deverá considerar a redução da carga horária semanal em aulas de graduação ou
pós-graduação, redução em relação ao que estava previsto para o ensino presencial no
semestre 2020/1, e deverá considerar como carga horária de ensino o tempo de preparação de
materiais digitais. Disse que o relatório deverá enfatizar que os docentes continuam realizando
atividades de pesquisa, de extensão e administrativas diversas. E ainda, os docentes da Ufes
não estão dando aulas presenciais, mas estão trabalhando e cuidando de casa, de filhos e, por
vezes, de parentes idosos ou adoentados. Destacou que na página 27 do relatório onde consta,
“Por outro lado, para a implementação do ensino remoto emergencial seria necessário que a
Ufes disponibilizasse condições de acesso à internet e equipamentos necessários aos discentes”
que seja acrescentado também os docentes, pois, alguns mencionaram no questionário,
dificuldades nesse sentido. Falou sobre a importância de constar no relatório sugestões de
investimentos em equipamentos e contratação de profissionais especializados em filmagem e
edição de vídeo aulas. E, caso a Universidade exija o ensino remoto, ela deve fazer os
investimentos necessários para que isso ocorra, os gastos não devem ocorrer por conta de
discentes e docentes. Sugeriu que conste no relatório a ressalva de que a adoção do ensino
remoto, se ela vier a ocorrer, deverá se dar apenas em caráter excepcional, em razão da
pandemia, não devendo haver alteração nos projetos pedagógicos dos cursos presenciais mas,
apenas uma autorização temporária para a realização de atividades de ensino remoto. Sugeriu
ainda, que fosse acrescentado no relatório que, se existirem docentes que necessitem de
treinamento/capacitação para ministrar ensino remoto, que este seja garantido pela
universidade, com qualidade e tempo suficiente para que os docentes possam realizar essa
atividade de maneira adequada e com investimentos da universidade para isso. Ressaltou que
se houver a opção pelo ensino remoto, que ele venha ocorrer somente após as adequações de
infraestrutura e de qualificação profissional, e não, imediatamente de maneira açodada. II-A
Conselheira Lilian Gasparelli Carreira, com a palavra, questionou sobre a ausência no relatório,
no Quadro 02 “Lista de materiais a serem instalados por laboratório” constante nas páginas 14
e 15, dos laboratórios de Engenharia Química, LEQs 1, 2, 3, 4 localizados no prédio Reuni e LEQ
5 localizado no prédio central. III- O Conselheiro Gercílio Alves de Almeida Júnior, com a palavra,
destacou que no documento do item 11 pulou para o item 13, não constando no relatório o
item 12, e ressaltou que no item 15 houve erros de digitação, como, "aoserviços,
planejamaneto". IV- O Conselheiro Adriano Ribeiro de Mendonça, com a palavra, questionou o
seguinte trecho, constante na página 7, “Portanto, percebe-se que apesar da grande parcela
dos estudantes dos cursos de graduação do CCAE-UFES (60,6%) não ser favorável à retomada
do calendário 2020/1, de forma não presencial, a maioria (67,7%) acha que é possível pensar
em estratégias de estudo online nesse momento (tomando como base os que responderam sim
ou parcialmente nesse quesito). Contudo, a maioria dos discentes (56,9%) acha que as
disciplinas teóricas ministradas por meios online não permitem aprendizagens como no ensino
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presencial.”, disse que o fato de 60,7% dos alunos não serem favoráveis à retomada do
calendário por atividades online, pareceu inconsistente 67,7% responder que achavam possível
pensar em estratégias de estudo online. Ressaltou também que no Anexo 5 do relatório, página
41, nas salas 8 e 9, o quantitativo de novas turmas por disciplina está zerado, contudo, no total
de turmas novas de cada sala está sendo contabilizado. Destacou que foi sugerido pelos
discentes, caso haja disponibilização da internet, que seja disponibilizado o laboratório de
informática com a devida segurança, e ainda, informou preocupação com relação a opinião dos
alunos que não têm recurso de internet e por esse motivo podem não ter respondido ao
questionário. Dessa forma, solicitou que essas questões sejam consideradas. V- A Conselheira
Aline de Menezes Bregonci, com a palavra, falou sobre a necessidade de alteração do item 8,
“Estratégias e Metodologias Remotas a serem adotadas no CCAE-UFES”, constante na página 9
do relatório, disse que ficou bem justificado o ensino remoto como uma alternativa nesse
momento, contudo, destacou a importância de acrescentar alguns elementos nesse ponto, tais
como, a necessidade de ampla discussão sobre como o ensino remoto será conduzido, a
necessidade de discussão junto aos colegiados dos cursos e comunidade acadêmica, e ainda,
destacar no item como se dará o processo de formação docente, pois é preciso deixar claro o
que pode e o que não pode ser feito, no sentido de resguardar os docentes e discentes, pois,
com o ensino remoto haverá a exposição na internet da imagem, conteúdos e materiais de
propriedade intelectual, devendo constar no plano como isso será resguardado. VI- O
Conselheiro Pedro Gutemberg de Alcântara Segundinho, com a palavra, destacou a necessidade
de constar no relatório, no item que fala sobre o sistema de saúde, o município de Jerônimo
Monteiro. Ressaltou que é preciso considerar que, com relação a oferta de disciplinas por meio
do ensino remoto, não é possível a oferta da mesma quantidade de disciplinas pelos
departamentos. VII- A Conselheira Rejane Costa Alves, com a palavra, questionou o
quantitativo de alunos informados na página 6, pois o número de alunos do curso de
Engenharia Industrial Madeireira não confere com o número de ativos no portal do professor.
Ressaltou também a necessidade de deixar claro no relatório como seria a oferta de disciplinas
que contenham aulas teóricas e práticas, se apenas a parte teórica seria ministrada no formato
EAD, e nesse caso, quando as aulas práticas seriam ofertadas. VIII- A Presidente abriu
novamente inscrição para um segundo momento de discussão. Inscreveram-se os Conselheiros
Adriano Ribeiro de Mendonça e Ana Claudia Hebling Meira. IX- O Conselheiro Adriano Ribeiro
de Mendonça, com a palavra, disse que alguns problemas só serão sanados depois que a
Universidade divulgar o plano final. Falou sobre possibilidade de um semestre extraordinário,
da preocupação com a avaliação dos discentes sem acesso às aulas online e da dificuldade de,
mesmo tendo acesso à internet, ter interferências na realização de aulas, preparação de
material didático pelos docentes e aproveitamento nas aulas e exercícios pelos discentes,
principalmente nas aulas ao vivo. X- A Conselheira Ana Claudia Hebling Meira, com a palavra,
ressaltou a importância de pontuar no relatório todas as questões levantadas para enviar à
administração central ou o envio da ata da reunião junto ao relatório. Em seguida, a Presidente
passou a palavra aos integrantes do comitê, as Conselheiras Patrícia Campos Bernardes e
Camila Aparecida da Silva Martins. XI- A Conselheira Patrícia Campos Bernardes, com a palavra,
esclareceu que o tempo foi curto e a comissão buscou juntar todas as informações de forma
objetiva, disse que é importante fazer as alterações e inclusões no relatório com base nas
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questões que foram pontuadas na reunião. Disse que houve no relatório a sugestão de criação
de uma nova comissão para dar continuidade ao trabalho. Esclareceu, com relação as
informações dos laboratórios, que foi estabelecido um prazo para o envio das informações
pelos respectivos coordenadores e que as informações enviadas após o prazo, por conta do
curto tempo, não foram inseridas, contudo, tais informações já estão disponíveis e podem ser
incluídas. Com relação a dúvida do Conselheiro Adriano Ribeiro de Mendonça, em relação ao
questionário dos discentes, esclareceu que são duas perguntas diferentes, a primeira pergunta
se os alunos são favoráveis à retomada do calendário 2020/1, de forma não presencial, já a
segunda se eles acham que é possível pensar em estratégias de estudo online nesse momento.
Sobre os alunos que não tem acesso à internet, nas considerações finais consta que a
Universidade deve oferecer condições para o acesso à internet e de equipamentos necessários
à participação dos alunos nas aulas e também que as aulas deveriam ocorrer de forma
voluntária. Para a redação das considerações finais do relatório baseou-se nos dados objetivos
que foram levantados pelos questionários e nos dados fornecidos pela Diretoria de
Infraestrutura - Setorial Sul e pela Secretaria Única de Graduação - Sugrad-Setorial Sul. Sobre o
quantitativo dos alunos esclareceu que foram utilizados os dados disponibilizados pela Sugrad-
Setorial Sul, extraídos do SIE. XII- A Conselheira Camila Aparecida da Silva Martins, com a
palavra, ressaltou que as dúvidas e sugestões de correção apresentadas pelos membros do
Conselho Departamental foram as mesmas dos membros do Comitê, pois a princípio não
sabiam o que e como fazer, por falta de uma referência. Informou que devido ao curto
intervalo de tempo destinado ao Comitê Setorial do CCAE para conclusão dos trabalhos, foi
necessário subdividir o Comitê em Comissões, e a Professora Patrícia Campos Bernardes,
Presidente do Comitê, com a anuência dos demais membros, convidou a Professora Raquel
Vieira de Carvalho, do Departamento de Engenharia de Alimentos e Coordenadora de
Laboratórios, bem como, a servidora Tania Baldotto Ribeiro, Chefe da Sugrad-Setorial Sul para
reforçar a equipe composta e auxiliar o trabalho do Comitê. Dessa forma, informou que o
Grupo de Trabalho foi dividido em três Comissões: 1) Comissão da área Acadêmica; 2) Comissão
do Setor Administrativo; e 3) Comissão de EPIs. Esclareceu que para cumprimento do prazo
estabelecido pela Direção do CCAE (15 dias), o Comitê precisou estabelecer prazos com a
definição de datas e horários para o recebimento das informações sobre os docentes, discentes
e laboratórios do CCAE. Informou que a Comissão de EPIs encaminhou um ofício da Presidente
do Comitê Setorial do CCAE e um documento elaborado pela Comissão de EPIs para
preenchimento dos Coordenadores de Laboratórios do CCAE, às 16h25min do dia 10 de junho
de 2020 à Secretaria do CCAE. Em atenção a solicitação da Comissão, às 17h16min do dia 10 de
junho de 2020, a Secretaria do CCAE encaminhou aos Chefes de Departamento a solicitação de
encaminhamento do documento elaborado pela Comissão de EPIs aos Coordenadores dos
Laboratórios de seu respectivo Departamento, para preenchimento da planilha disponibilizada
via correspondência eletrônica. Informou que foi solicitado o envio das planilhas preenchidas
diretamente aos e-mails dos membros da Comissão, até o dia 15 de junho de 2020, às 9:00
horas. Esclareceu que foi preciso estipular o prazo com data e horário para recebimento das
informações que seriam compiladas para apresentação do Relatório em tempo hábil, para que
a Comissão do Setor Administrativo, composta pelos Professores Giovanni e Sidney, realizasse a
inclusão das informações fornecidas pela Diretoria de Infraestrutura - Setorial Sul. Ressaltou



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS

CONSELHO DEPARTAMENTAL

.40.

que o Comitê decidiu elaborar um Diagnóstico da Situação Atual do CCAE com base nas
informações recebidas até o prazo estipulado para cada Comissão, para conseguir elaborar em
tempo o relatório em pauta, com o intuito de direcionar a reflexão sobre as ações a serem
implementadas no CCAE em virtude da pandemia da COVID-19. Esclareceu que, por esse
motivo, nos Quadros 2 e 3 apresentados nas páginas 14 a 19 e 23 do Relatório, não foram
inseridas as informações de todos os Laboratórios do CCAE, pois, os departamentos que
encaminharam as planilhas para os e-mails da Comissão, após o prazo estipulado, as
informações não foram inseridas nesta versão do relatório. Ao final, destacou a importância da
inclusão das observações apontadas pelos conselheiros. Após as discussões a Presidente
esclareceu que é preciso apresentar um diagnóstico da situação atual do CCAE e que isso
ocorreu por meio do relatório proposto pelo comitê. Disse que é pertinente elencar todas as
preocupações levantadas pelos conselheiros e incluí-las no relatório. Informou que estão
ocorrendo discussões semanais com os diretores de centro e com relação ao ensino a única
definição até o momento é que a Universidade não tem condições de retornar o ensino
presencial neste momento. Informou que sobre o ensino remoto estão sendo discutidas
algumas questões apontadas pelos conselheiros, tais como, que tipo de ensino remoto será
adotado, se haverá a necessidade de treinamento, investimento tecnológico e quais as
estratégias serão adotadas neste semestre. Informou que existe uma proposta para que sejam
ministradas apenas a parte teórica das disciplinas, por ensino remoto, neste semestre; disse
que existe uma outra proposta que apresenta um modelo semelhante ao adotado pela
Universidade Federal de Viçosa, em que todas as disciplinas ofertadas sejam suspensas, sendo
neste momento, ofertadas apenas disciplinas optativas; e uma terceira proposta, modelo da
Universidade Federal do Paraná, é a suspensão de todas as disciplinas do semestre, sendo
ofertadas apenas disciplinas criadas emergencialmente, sendo a carga horária aproveitada
posteriormente. Informou ainda que está sendo discutida a capacitação docente, e que a
proposta é que os professores realizem obrigatoriamente uma capacitação, antes do início do
ensino remoto, que tem previsão para iniciar em outubro. Após os esclarecimentos, a
Presidente apresentou os seguintes encaminhamentos para votação: Proposta A, ao relatório,
se aprovado, seja anexada a ata desta reunião constando todas as observações levantadas
pelos conselheiros; Proposta B, ao relatório, se aprovado, sejam incluídas as observações
levantadas pelos conselheiros. O Conselheiro Gercílio Alves de Almeida Júnior, sugeriu que a
redação final, caso vença a proposta B, seja encaminhada para os membros do conselho apenas
para conferência, dispensando a realização de nova reunião. Em votação. Aprovado por
unanimidade a Proposta B. Baixada a DECISÃO NÚMERO VINTE E NOVE BARRA DOIS MIL E VINTE. A
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou a Sessão encerrada às 11 horas e 40
minutos. Do que era para constar, eu, Kézya Lourenço Barbosa, Secretária, lavrei a presente Ata
que, após lida e aprovada, será pelos(as) Senhores(as) membros assinada.
Louisiane de Carvalho Nunes -
Giovanni de Oliveira Garcia -
Adriano Ribeiro de Mendonça -
Aline de Menezes Bregonci -
Ana Cláudia Hebling Meira -
Camila Aparecida da Silva Martins -
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Cesar Conte Guimarães Filho -
Damielle Leite Figueiredo -
Fábio Luiz de Oliveira -
Gercílio Alves de Almeida Júnior -
José de Oliveira Carvalho Neto -
Leandro Pin Dalvi -
Lilian Gasparelli Carreira -
Marcus de Freitas Ferreira -
Maria da Penha Piccolo -
Mariana Duran Cordeiro -
Patrícia Campos Bernardes -
Pedro Gutemberg de Alcântara Segundinho -
Rejane Costa Alves -


