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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 UM
DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE, ÀS NOVE HORAS, NA SALA
VIRTUAL DE REUNIÕES DO CCAE
(HTTPS://CONFERENCIAWEB.RNP.BR/WEBCONF/CCAE-UFES), SOB
A PRESIDÊNCIA DA PROFESSORA LOUISIANE DE CARVALHO NUNES,
DIRETORA DO CCAE, COM A PRESENÇA DOS(AS) SEGUINTES
CONSELHEIROS(AS): MOISÉS ZUCOLOTO, SUBCHEFE DO
DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA; FABRÍCIO GOMES GONÇALVES,
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS E DA
MADEIRA; MARIA DA PENHA PICCOLO, 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; JOSÉ GERALDO DE
VARGAS JÚNIOR, SUBCHEFE DO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA;
ANA CLAUDIA HEBLING MEIRA E ROBSON COSTA DE SOUZA,
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; ANANIAS FRANCISCO
DIAS JUNIOR, SUBCOORDENADOR 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; AUDREI
GIMENEZ BARAÑANO, REPRESENTANTE DOS PROGRAMAS DE
PÓS-GRADUAÇÃO; CARLOS ANTONIO PELUZIO SILVA, CASSIA
ANDRADE SAID, GABRIEL PINTO BRUNORO E LUCAS ANDRADE DA
SILVA GUIMARÃES, REPRESENTANTES DISCENTES. AUSENTES
COM JUSTIFICATIVA: GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA, VICE-
DIRETOR DO CCAE; MARIANA DURAN CORDEIRO,
COORDENADORA DO COLEGIADO DO CURSO DE ZOOTECNIA;
DAMIELLE LEITE FIGUEIREDO, REPRESENTANTE DOS SERVIDORES
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO.

A Senhora Presidente cumprimentou os presentes e, havendo quórum, declarou aberta a
Sessão. Informou que haverá a participação do Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento
Institucional da Ufes, dos membros do Comitê Executivo do Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) e do Diretor de Suporte à Gestão - Setorial Sul, Paulo Alexandre Lobato,
agradeceu a disponibilidade de todos e desejou boas vindas. Em seguida, apresentou o
Conselho Departamental do CCAE e passou a palavra ao Pró-Reitor. O Professor Rogério
Naques Faleiros, com a palavra, fez uma breve apresentação e informou que a metodologia de
trabalho definida conta com um Comitê Central, composto pelo Reitor, Vice-Reitor, Pró-
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Reitores; Diretores de Centro, um representante dos docentes, um representante dos Técnico-
Administrativos em Educação e um representante dos discentes do Conselho Universitário.
Disse que o Comitê Central é presidido pelo Reitor e coordenado por ele e informou que abaixo
do Comitê Central existe o Comitê Executivo, cujos membros estão presentes nesta reunião,
são eles: Aldous Pereira Albuquerque, Deborah Provetti Scardini Nacari, Leila Massaroni,
Luciana Silva Araujo Barcellos da Costa, Marcelo Roberto Sarcinelli, Vitor Augusto Rocha
Pompermayer e Silas Adolfo Potin. Informou também que foram constituídas comissões
temáticas: Comissão de Políticas Acadêmicas, Comissão de Políticas de Gestão, Comissão de
Avaliação e Desenvolvimento Institucional e Comissão de Infraestrutura. E Ressaltou que esses
grupos trabalharam na elaboração do PDI que foi apresentado no evento de lançamento que
aconteceu nesta semana. Em seguida, apresentou as quatro etapas definidas na metodologia,
como segue, organização, preparação, elaboração e finalização. Informou que as etapas de
organização e preparação já foram concluídas e que atualmente está em andamento a fase de
elaboração, onde acontecerão as visitas aos Centros e após passará para a etapa de finalização.
Esclareceu que em 2019, na etapa de elaboração, houve a definição da missão, visão e valores
da Universidade com a participação da comunidade universitária por meio da aplicação de uma
enquete, como segue: Missão - “Garantir a formação humana, acadêmica e profissional com
excelência, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, com a produção de avanços
científicos, tecnológicos, educacionais, culturais, sociais e de inovação, e promoção dos direitos
e da inclusão social.”; Visão - “Ser reconhecida como instituição pública de excelência nacional
e internacional em ensino, pesquisa e extensão, comprometida com a inclusão social, a
interiorização, a inovação e o desenvolvimento sustentável da sociedade brasileira, em
particular do estado do Espírito Santo.”; Valores - “Compromisso com os interesses e as
necessidades da sociedade brasileira, em particular a capixaba; Interlocução e parceria com a
sociedade; Defesa da universidade pública, gratuita, laica, pluri étnica e socialmente
referenciada; Compromisso com a excelência do ensino, da pesquisa e da extensão; Defesa e
respeito às diversidades étnico-raciais, de gênero, culturais, sociais e regionais de nossa
população; Gestão democrática, transparente, participativa e efetiva; Compromisso com a
valorização das pessoas e defesa intransigente dos direitos humanos na garantia do Estado
democrático de direito; Compromisso com o coletivo, a pluralidade, a acessibilidade, às ações
afirmativas e a democratização do acesso e da permanência estudantil; Defesa permanente da
autonomia universitária; Garantia da liberdade de ensinar e aprender; e Atuação calcada em
princípios éticos e de sustentabilidade social, econômica e ambiental.” Disse que na etapa atual
de elaboração houve a necessidade de recomposição do Comitê Executivo e das Comissões
Temáticas e que os próximos passos serão: construir a formulação de estratégias e políticas
institucionais, de forma remota, o que inclui reuniões com os Conselhos Departamentais,
Unidades e atores externos à Ufes; e articular o PDI com os demais planos e peças da
Universidade, como o Plano de contingência da Ufes, e outros. Apresentou a proposta de
cronograma de execução do PDI e os desafios institucionais definidos pelo Comitê Central para
a próxima década, são eles: Internacionalização; Desenvolvimento de pessoas; Qualidade de
vida; Inovação; Esporte, cultura e arte; Infraestrutura e acessibilidade; Ações afirmativas;
Imagem Institucional; Sustentabilidade ambiental; e Sustentabilidade econômico-financeira.
Justificou que devido a pandemia e ao prazo para elaboração do PDI, até final de 2020, foi
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preciso dar andamento nas ações mesmo de forma remota e que o passo de hoje é a
proposição pelo Conselho dos objetivos estratégicos para os cinco eixos do PDI. Esclareceu que
também haverá uma enquete para toda a comunidade do CCAE e disse que após essa etapa, a
ser realizada também com os demais Centros de Ensino, Unidades e atores externos, será
elaborado um documento final para apreciação do Conselho Universitário. Logo após, passou a
palavra ao membro do Conselho Executivo do PDI, Silas Adolfo Potin, que realizou uma
apresentação sobre o PDI, reforçando os cinco eixos definidos pelo Comitê Central, como segue:
Ensino; Pesquisa; Extensão; Assistência; e Gestão. Em seguida, foi enviado aos Conselheiros um
link de um formulário para resposta com as proposições dos objetivos estratégicos para cada
um dos eixos do PDI. Foi dado um tempo para que os conselheiros enviassem as propostas de
objetivos estratégicos específicos. Ao Final, o Pró-Reitor esclareceu que os objetivos propostos,
além de subsidiar a elaboração do PDI, serão utilizados para elaboração do Planejamento
Estratégico Setorial do CCAE no próximo ano. Após, o membro do Conselho Executivo do PDI,
Marcelo Roberto Sarcinelli, apresentou a enquete que será enviada por e-mail à Comunidade
Universitária (docentes, TAEs e discentes), informou que o objetivo da enquete é a participação
individual dos membros da Comunidade Universitária, disse que a enquete será feita por
desafio institucional e terá a opção de proposição dos objetivos estratégicos para cada um dos
desafios institucionais dentro dos cinco eixos do PDI, informou que o prazo de resposta será até
o dia 13 de novembro de 2020 e, solicitou ampla divulgação da enquete e da importância da
participação de todos. Ao final a Presidente agradeceu a participação do Pró-Reitor de
Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Ufes e dos membros do Comitê Executivo do
PDI e deu continuidade à sessão ordinária deste Conselho com a presença somente de seus
membros a partir deste momento. 1. APROVAÇÃO DA ATA: Foi apreciada e aprovada, por
unanimidade: 1.1 Ata da Sessão Ordinária do Conselho Departamental, realizada em
06/10/2020. 2. EXPEDIENTE: A Senhora Presidente, solicitou a inclusão do seguinte processo, a
saber: 2.1 Processo nº. 23068.044888/2020-65 - Departamento de Ciências Florestais e da
Madeira - Gilson Fernandes da Silva - Encaminha, para aprovação, acordo de cooperação entre
a Universidade Federal do Espírito Santo e a empresa Suzano S.A. Em votação, o pedido de
inclusão foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente, considerando a apresentação e
discussão junto à Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional realizada no
início da reunião, solicitou a exclusão do seguinte ponto, a saber: 2.2 Pró-Reitoria de
Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Encaminha, para apreciação, os objetivos
estratégicos para o Plano de Desenvolvimento Institucional da Ufes - PDI 2021-2030. Em
votação, o pedido de exclusão foi aprovado por unanimidade. 3. ORDEM DO DIA: 3.1 Processo
nº. 23068.044888/2020-65 - Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - Gilson
Fernandes da Silva - Encaminha, para aprovação, acordo de cooperação entre a Universidade
Federal do Espírito Santo e a empresa Suzano S.A., sem repasses de recursos financeiros. O
Conselheiro Leandro Pin Dalvi, 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, devendo ser encaminhado à Pró-Reitoria correspondente
para anexar justificativa de interesse institucional. Baixada a DECISÃO NÚMERO CINQUENTA E
CINCO BARRA DOIS MIL E VINTE. 4. COMUNICAÇÃO: 4.1 A Presidente comunicou que nos dias 19
e 20 de outubro de 2020 o Vice-Reitor, Professor Roney Pignaton da Silva, e o novo
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Superintendente de Infraestrutura, Professor Alessandro Mattedi, fizeram uma visita ao
campus de Alegre. Informou que juntamente com o Vice-Diretor, Professor Giovanni de Oliveira
Garcia, acompanhou a visita apresentando os setores e os problemas existentes no campus.
Informou da necessidade da elaboração do Plano Diretor Físico do CCAE, para tanto, disse que
será muito importante o trabalho da Comissão de Infraestrutura do CCAE. 4.2 A Presidente
comunicou que a demanda apresentada de Equipamentos de Proteção Individual deste Centro
foi maior do que a solicitada no processo do CCAE, esclareceu que vai fazer o pedido dos EPIs
disponíveis e que a previsão de chegada é na próxima semana. 5. PALAVRA-LIVRE: Inscreveu-se
o conselheiro Leandro Pin Dalvi. 5.1 O Conselheiro Leandro Pin Dalvi, com a palavra, questionou
sobre arborização do campus, disse que tem muitas árvores que estão condenadas e informou
que as árvores são recursos renováveis e precisam ser substituídas por uma muda para formar
uma nova árvore, disse também que precisa ser observada a situação das árvores para evitar
problemas, como a queda acidental. A Presidente esclareceu que tem autorização do Instituto
de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) para retirada das árvores que estão
condenadas, contudo, informou que está em finalização o projeto da calçada do campus para
que seja previsto o plantio das novas árvores que substituirão as que serão removidas, e
esclareceu que os riscos estão sendo considerados. A Presidente agradeceu a presença de
todos e declarou a Sessão encerrada às 11 horas e 45 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


