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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 PRIMEIRO
DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM, ÀS DEZ HORAS, POR
MEIO DE VIDEOCHAMADA (HTTPS://MEET.GOOGLE.COM/RZP-
FAFC-QPN), SOB A PRESIDÊNCIA DA PROFESSORA LOUISIANE DE
CARVALHO NUNES, DIRETORA DO CCAE, COM A PRESENÇA
DOS(AS) SEGUINTES CONSELHEIROS(AS): MOISES ZUCOLOTO,
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA; FABRÍCIO GOMES
GONÇALVES, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS
FLORESTAIS E DA MADEIRA; TARCÍSIO LIMA FILHO, CHEFE 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;
ANA CLAUDIA HEBLING MEIRA E ROBSON COSTA DE SOUSA,
REPRESENTANTES DO CCAE NO CEPE; LEANDRO PIN DALVI,
COORDENADOR DO COLEGIADO DO CURSO DE AGRONOMIA;
JUSSARA MOREIRA COELHO, COORDENADORA DO COLEGIADO DO
CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS; SIDNEY SARA ZANETTI,
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; MAYARA MORENA DEL CAMBRE
AMARAL WELLER, SUBCOORDENADORA DO COLEGIADO DO
CURSO DE ZOOTECNIA; CARLOS ANTONIO PELUZIO SILVA E CASSIA
ANDRADE SAID, REPRESENTANTES DISCENTES. AUSENTES COM
JUSTIFICATIVA: GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA, VICE-DIRETOR
DO CCAE; DAMIELLE LEITE FIGUEIREDO, REPRESENTANTE DOS
SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO.
AUSENTES: WELLINGTON BETENCURTE DA SILVA,
REPRESENTANTE DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO; LUCAS
ANDRADE DA SILVA GUIMARÃES E GABRIEL PINTO BRUNORO,
REPRESENTANTES DISCENTES.

A Senhora Presidente cumprimentou os presentes e, havendo quórum, declarou aberta a
Sessão. 1. Apresentação Adufes: A Professora Ana Carolina Galvão, Presidente da Adufes, com
a palavra, cumprimentou a todos e realizou a apresentação dos resultados da pesquisa
“Percepções sobre o Trabalho/Ensino Remoto e saúde na Pandemia”, especificamente, dos
dados do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias. Ao final, agradeceu ao conselho e solicitou
a divulgação dos resultados aos demais docentes do centro. 2. EXPEDIENTE: A Senhora
Presidente, solicitou a inclusão do seguinte documento, a saber: 2.1 Documento avulso nº.
23068.055393/2021-42 – Departamento de Engenharia de Alimentos – Encaminha, para
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homologação, os Planos Semestrais de Atividades Docentes (PAD’S) 2020/1, 2020/2 e 2021/1 e
o Relatório Anual de Atividades Docente 2020 da professora Raquel Vieira de Carvalho. Em
votação, o pedido de inclusão foi aprovado por unanimidade. 3. ORDEM DO DIA: 3.1 Processo
digital nº. 23068.046163/2021-92– Departamento de Agronomia – Felipe Vaz Andrade –
Encaminha, para aprovação, o Relatório técnico parcial de Atividades do Programa de Extensão
“Recomendação de adubação e calagem nas culturas de interesse econômico, visando a
melhoria na produtividade das propriedades rurais", coordenado pelo professor Felipe Vaz de
Andrade, referente ao período de agosto/2020 a julho/2021. A Conselheira Aline de Menezes
Bregonci, com a palavra, fez a leitura do Parecer da Comissão de Pesquisa e Extensão, do qual
foi relatora, favorável à aprovação. Em esclarecimento. Em discussão. Em votação. Aprovado
por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO SESSENTA E DOIS BARRA DOIS MIL E VINTE E UM. 3.2
Processo digital nº. 23068.050231/2021-18 – Departamento de Agronomia – Cíntia dos
Santos Bento – Encaminha, para aprovação, acordo de parceria sem repasse de recurso entre a
Universidade Federal do Espírito Santo e a Associação de Produtores de Flores e Plantas
Ornamentais das regiões Sul e Caparaó-ES. O Conselheiro Fabrício Gomes Gonçalves, com a
palavra, fez a leitura do Parecer da Comissão de Pesquisa e Extensão, do qual foi relator,
favorável à aprovação. Em esclarecimento. Em discussão. Em votação. Aprovado por
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO SESSENTA E TRÊS BARRA DOIS MIL E VINTE E UM. 3.3
Documento avulso nº. 23068.055393/2021-42 – Departamento de Engenharia de Alimentos –
Encaminha, para homologação, os Planos Semestrais de Atividades Docentes (PAD’S) 2020/1,
2020/2 e 2021/1 e o Relatório Anual de Atividades Docente 2020 da professora Raquel Vieira
de Carvalho. Em esclarecimento. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade.
Baixada a DECISÃO NÚMERO SESSENTA E QUATRO BARRA DOIS MIL E VINTE E UM. 4.
COMUNICAÇÃO: 4.1 A Presidente comunicou que o Conselho Universitário aprovou, em sua
última reunião, a criação do Departamento de Engenharia Química que havia sido aprovada no
Conselho Departamental do CCAE em 2018. Esclareceu que desde 2015 alguns departamentos
tiveram sua criação aprovada pelo Conselho Universitário condicionada a existência de FG 1
(Função Gratificada) e que a criação do Departamento de Engenharia Química, de igual modo,
foi aprovada condicionada a existência de uma FG 1. Dessa forma, explicou que há uma ordem
(de acordo com a data da aprovação da criação do departamento no Conselho Universitário) na
qual o Departamento de Engenharia Química é o sétimo da lista, aguardando a disponibilização
de uma FG 1. Informou que apesar de existir um estudo em andamento sobre as funções
gratificadas no âmbito da Ufes, não há previsão da disponibilização dessas funções gratificadas.
4.2 A Presidente comunicou que vai ocorrer neste mês de setembro o I Leilão de Bovinos da
Área Experimental de São José do Calçado. Nesse sentido, solicitou o apoio de todos na
divulgação e agradeceu o suporte do Departamento de Zootecnia e da Coordenação de Áreas
Experimentais para realização do evento. 4.3 A Presidente comunicou que a discussão do
assunto sobre o avanço à Fase 3 do Plano de Contingência da Ufes foi retirado da pauta da
última sessão do Conselho Universitário, a fim de que haja a aprovação do parecer na Comissão
de Legislação e Normas, e informou que haverá uma sessão extraordinária ainda nessa semana
para apreciação do assunto. Disse que mesmo fora da pauta houve uma discussão extensa do
assunto e destacou a fala de um representante discente que chamou a atenção para a
necessidade de planejamento para um possível retorno às atividades presenciais em novembro.
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5. PALAVRA-LIVRE: Inscreveram-se os conselheiros Aline de Menezes Bregonci, Ana Cláudia
Hebling Meira, Marcus de Freitas Ferreira, Leandro Pin Dalvi e Moises Zucoloto. 5.1 A
Conselheira Aline de Menezes Bregonci, com a palavra, solicitou aos departamentos que ainda
não responderam ao ofício encaminhado pela comissão especial (Portaria nº. 013/2021) que o
façam o quanto antes. Informou que cerca de 500 estudantes e 70 professores e técnicos
responderam a enquete, disse que ficou abaixo do esperado, porém, informou que a comissão
irá trabalhar com esses dados. Explicou que a comissão irá reunir as informações levantadas e
trabalhar na elaboração do relatório, a fim de responder à Direção do CCAE sobre as condições
objetivas de avanço para a Fase 3 do Plano de Contingência da Ufes. Ressaltou que é
importante o planejamento e a tomada de decisão coletiva no âmbito do Centro com o intuito
de fortalecer os departamentos, evitando o que ocorreu no Departamento de Medicina
Veterinária que recebeu um ofício dos alunos com a seguinte afirmação: “caso não haja o
avanço para a Fase 3, irão recorrer às medidas legais". Ao Final, a Conselheira destacou que
uma saída para atender a demanda de alunos em um possível retorno presencial seria o rodízio,
contudo, enfatizou que o deslocamento dos estudantes para assistir apenas duas aulas práticas
não seria interessante, além de comprometer a qualidade do ensino. E informou que a
comissão especial está realizando levantamentos junto à secretaria de saúde do município. 5.2
A Conselheira Ana Cláudia Hebling Meira, com a palavra, disse que compreende a angústia dos
estudantes que, até o momento, não receberam uma resposta objetiva por parte da
universidade em relação a quais atividades na modalidade presencial serão adotadas no
próximo semestre e pediu aos departamentos para enviarem diagnósticos descrevendo quais
disciplinas poderão ser ofertadas na modalidade híbrida, quais não poderão e porquê e,
principalmente, quais recursos ou providências a administração central da UFES deverá tomar
para que seja possível a oferta das disciplinas na modalidade híbrida. No chat a conselheira
mencionou a importância de fazer uma estimativa em relação ao número de estudantes que
viriam para a cidade (do CCAE e do CCENS) para que seja possível avaliar, junto à prefeitura
municipal, o impacto que isso causaria. 5.3 O Conselheiro Marcus de Freitas Ferreira, com a
palavra, enfatizou sua preocupação com a volta das atividades presenciais no semestre 2021/2,
mesmo na modalidade de ensino híbrido, devido a cobertura vacinal com duas doses ou com
dose única que está muito baixa no Brasil no momento. Disse que o retorno na modalidade de
ensino híbrido no semestre 2022/1, com todas as condições necessárias para tal como
disponibilização de álcool em gel, ventilação, distanciamento dentro das salas e laboratórios
etc., seria mais seguro para todos. Ressaltou também que a Ufes campus-Alegre está situada
em uma cidade pequena que precisa melhorar as condições de saúde para a população, fato
que por muitas vezes é debatido nas sessões da Câmara Municipal de Alegre. Destacou que por
ser professor responsável pela disciplina de Saúde Coletiva (Saúde Pública) se preocupa com a
saúde e com a vida, falou que a pandemia têm sido um momento difícil e que o desejo é que
ela termine, contudo, disse que as decisões devem ser a favor da saúde e da vida das pessoas.
5.4 O Conselheiro Leandro Pin Dalvi, com a palavra, disse que não vê nenhum sentido em iniciar
um semestre híbrido em novembro, obrigando deslocamento de estudantes no fim do ano para
poucas horas presenciais. 5.5 O Conselheiro Moises Zucoloto, com a palavra, destacou a
necessidade de incluir na discussão os familiares dos alunos para saber se eles estão de acordo
com o retorno às aulas presenciais. Em seguida, a Presidente agradeceu a presença de todos e
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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 assinada
pela Presidente deste Conselho e por mim.
Louisiane de Carvalho Nunes - Presidente do Conselho Departamental do CCAE
Kézya Lourenço Barbosa - Siape 1975520


