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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 NOVE DE 
FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM, ÀS DEZ 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): MOISES 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; GERCÍLIO ALVES DE 
ALMEIDA JÚNIOR, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA; 
ROBSON COSTA DE SOUZA, REPRESENTANTE 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; SIDNEY SARA ZANETTI, COORDENADOR DO 
COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL; 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; IARA 
REBOUÇAS PINHEIRO, REPRESENTANTE SUPLENTE DOS 
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO; CARLOS ANTONIO PELUZIO 
SILVA, GABRIEL PINTO BRUNORO 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; LUCAS ANDRADE DA 
SILVA GUIMARÃES, REPRESENTANTE DISCENTE. AUSENTES: ANA 
CLAUDIA HEBLING MEIRA, REPRESENTANTE DO CCAE NO CEPE; 
REJANE COSTA ALVES, COORDENADORA DO COLEGIADO DO 
CURSO DE ENGENHARIA INDUSTRIAL MADEIREIRA. 

A Senhora Presidente cumprimentou os presentes e, havendo quórum, declarou aberta a 
Sessão. 1. APROVAÇÃO DAS ATAS: Foram apreciadas e aprovadas, por unanimidade: 1.1 Ata da 
Sessão Ordinária do Conselho Departamental, realizada em 16/12/2020. 1.2 Ata da Sessão 
Extraordinária do Conselho Departamental, realizada no período de 18 a 21/12/2020. 2. 
EXPEDIENTE: A Senhora Presidente, solicitou a inclusão do seguinte processo, a saber: 2.1 
Processo digital nº. 23068.052683/2020-53 – Departamento de Engenharia de Alimentos – 
Bruno Dutra da Silva – Encaminha, para aprovação, solicitação de alteração da carga horária 
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referente a prestação de serviço de docência voluntário, aprovada por meio da Decisão nº. 
063/2020 deste Conselho. A Senhora Presidente, solicitou a inclusão do seguinte documento, a 
saber: 2.2 Documento avulso nº. 23068.007431/2021-51 – Centro de Ciências Agrárias e 
Engenharias – Comissão de Seleção e Acompanhamento dos Bolsistas dos PaEPE I e II –
Encaminha, para aprovação, proposta de distribuição das bolsas do CCAE para os Projetos 
Especiais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão I (PaEPE I) – Monitoria e II (PaEPE II) – Apoio 
Administrativo (EARTE).  Em votação, os pedidos de inclusões foram aprovados por 
unanimidade. 3. ORDEM DO DIA: 3.1 Decisão Ad Referendum – Processo digital nº. 
23068.033670/2020-85 – Departamento de Ciências Florestais e da Madeira – Encaminha, 
para aprovação, a decisão ad referendum emitida pelo Vice-Presidente no exercício da 
presidência deste Conselho que homologou, em face ao relato e parecer favorável da 
Conselheira Audrei Giménez Barañano, o relatório de atividades desenvolvidas durante a 
licença capacitação do professor Pedro Gutemberg de Alcantara Segundinho, no período de 07 
de setembro de 2020 a 05 de dezembro de 2020. Em esclarecimento. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO UM BARRA DOIS MIL E VINTE E 

UM. 3.2 Decisão Ad Referendum – Processo digital nº. 23068.003081/2021-53 – 
Departamento de Engenharia Rural – Encaminha, para homologação, a decisão ad referendum 
emitida pelo Vice-Presidente no exercício da presidência deste Conselho que aprovou a 
Comissão Especial (CES) para avaliação do processo de promoção do Professor Rosembergue 
Bragança, da classe D-Associado IV para a classe E-Titular, conforme Resolução Nº. 52/2017-
CEPE, como segue: membros efetivos da Ufes, Professor Dr. Dirceu Pratissoli (Presidente), 
como titular e Professor Dr. Alexandre Rosa dos Santos, como suplente; membros externos à 
Ufes, Professor Dr. Almy Júnior Cordeiro de Carvalho (UENF), Professor Dr. João Batista Pavesi 
Simão (Ifes-Alegre) e Professora Drª. Patrícia Soares Furno Fontes (Ifes-Itapina), como titulares. 
Em esclarecimento. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO 

NÚMERO DOIS BARRA DOIS MIL E VINTE E UM. 3.3 Decisão Ad Referendum – Centro de Ciências 
Agrárias e Engenharias – Encaminha, para aprovação, a decisão ad referendum emitida pelo 
Vice-Presidente no exercício da presidência deste Conselho que homologou a constituição da 
comissão do CCAE responsável pela organização das atividades de recepção dos novos alunos, 
do período letivo 2020/2. A comissão será composta pelos seguintes membros: Renato Ribeiro 
Passos, Subcoordenador do Colegiado do Curso de Agronomia/CCAE, que coordenará as 
atividades; Jussara Moreira Coelho, professora do curso de Engenharia de Alimentos/CCAE; e 
Gabriel Pinto Brunoro, representante discente. Esta comissão atuará de forma conjunta com a 
comissão designada pelo Conselho Departamental do Centro de Ciências Exatas, Naturais e da 
Saúde (CCENS) e um representante da Secretaria Única de Graduação (SUGRAD) – Setorial Sul. 
Compete à comissão: I. Propor e coordenar as atividades que visem à integração dos alunos 
ingressantes; II. Encaminhar, à Direção deste Centro de Ensino, quaisquer denúncias que 
envolvam a participação de alunos em atos lesivos à propriedade e aos direitos coletivos e/ou 
individuais, durante o período de recepção aos novos alunos; III. Elaborar, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, relatório circunstanciado sobre as denúncias de que trata o item 
anterior, encaminhando o respectivo processo para as providências e as ações previstas no 
regimento geral desta Universidade. Em esclarecimento. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO UM BARRA DOIS MIL E VINTE E UM. 3.4 
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Documento avulso nº. 23068.006346/2021-75– Secretaria CCAE – Encaminha, para aprovação, 
proposta de calendário das Sessões Ordinárias deste Conselho para 2021, com o horário de 
início das Sessões às 10 horas, como segue: 09 e 19 de fevereiro, terça-feira e sexta-feira; 03 e 
19 de março, quarta-feira e sexta-feira; 07 e 16 de abril, quarta-feira e sexta-feira; 03 e 21 de 
maio, segunda-feira e sexta-feira; 16 de junho, quarta-feira; 05 e 23 de julho, segunda-feira e 
sexta-feira, 02 e 25 de agosto, segunda-feira e quarta-feira; 01 e 17 de setembro, quarta-feira e 
sexta-feira; 04 e 20 de outubro, segunda-feira e quarta-feira; 01 e 17 de novembro, segunda-
feira e quarta-feira; 01 e 15 de dezembro, quarta-feira. Em esclarecimento. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO DOIS BARRA DOIS MIL E 

VINTE E UM. 3.5 Processo digital nº. 23068.005773/2021-36 - Programa de Pós-Graduação em 
Genética e Melhoramento – Encaminha, para homologação, os nomes dos professores Adésio 
Ferreira e Milene Miranda Praça Fontes como Coordenador e Coordenadora Adjunta, 
respectivamente, do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento, por um 
período de dois anos, a partir de 16 de março de 2021. Em esclarecimento. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO TRÊS BARRA DOIS MIL E 

VINTE E UM. 3.6 Documento avulso nº. 23068.073826/2019-27- Departamento de Zootecnia - 
Encaminha, para aprovação, proposta de criação da disciplina optativa “Empreendedorismo 
Sustentável”, com carga horária total de 60 horas, sendo 30 horas teóricas e 30 horas de 
exercício, 03 créditos, a ser ofertada para os cursos de Agronomia, Medicina Veterinária e 
Zootecnia, sob a responsabilidade do Departamento de Zootecnia, tendo como pré-requisito o 
5º período vencido. O Conselheiro Moises Zucoloto, com a palavra, fez a leitura do parecer da 
Comissão de Assuntos Didáticos e Culturais, do qual o Conselheiro Fábio Luiz de Oliveira foi o 
relator, favorável à aprovação. Em esclarecimento. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO TRÊS BARRA DOIS MIL E VINTE E UM. 3.7 Processo 
digital nº. 23068.005116/2021-99 – Departamento de Medicina Veterinária – Afonso Cassa 
Reis – Encaminha, para aprovação, o requerimento para prestação de serviço de docência 
voluntário, ministrando, para o curso de Medicina Veterinária, sob a corresponsabilidade da 
Professora Karina Preising Aptekmann, a disciplina de VET05413 - Diagnóstico por Imagem II, 
com carga horária de 08 (oito) horas semanais, durante o semestre 2020/2 – EARTE, a partir da 
aprovação até o dia 25 de maio de 2021. A Conselheira Maria da Penha Piccolo, com a palavra, 
fez a leitura do parecer da Comissão de Assuntos Didáticos e Culturais, do qual foi relatora, 
favorável à aprovação. Em esclarecimento. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO QUATRO BARRA DOIS MIL E VINTE E UM. 3.8 Processo 
digital nº. 23068.052461/2020-31 - Departamento de Agronomia - Guilherme Resende 
Câmara – Encaminha, para aprovação, o requerimento para prestação de serviço de docência 
voluntário, ministrando, para o curso de Agronomia e Engenharia Florestal, sob a 
corresponsabilidade do Professor Fábio Ramos Alves, a disciplina de Microbiologia (DPV05390), 
com carga horária de 08 (oito) horas semanais, durante o semestre 2020/2 – EARTE, a partir da 
aprovação até o dia 25 de maio de 2021. O Conselheiro Robson Costa de Souza, com a palavra, 
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 CINCO BARRA DOIS MIL E VINTE E UM. 3.9 Documento 
avulso nº. 23068.006317/2021-11 – Centro de Ciências Agrárias e Engenharias – Encaminha, 
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para aprovação, relatório de gestão do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias, referente ao 
exercício 2020. Em esclarecimento. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Baixada a DECISÃO NÚMERO SEIS BARRA DOIS MIL E VINTE E UM. 3.10 Processo digital nº. 
23068.052683/2020-53 – Departamento de Engenharia de Alimentos – Bruno Dutra da Silva – 
Encaminha, para aprovação, solicitação de alteração da carga horária referente a prestação de 
serviço de docência voluntário, aprovada por meio da Decisão nº. 063/2020 deste Conselho, da 
seguinte forma: a carga horária de 04 (quatro) horas passa para 08 (oito) horas semanais para 
ministrar a disciplina de Tecnologia de Carnes, Pescado e Ovos (DEA 14005) para o curso de 
Engenharia de Alimentos, no período de 01 de fevereiro a 25 de maio de 2021. Em 
esclarecimento. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO 

NÚMERO SETE BARRA DOIS MIL E VINTE E UM. 3.11 Documento avulso nº. 23068.007431/2021-
51 – Centro de Ciências Agrárias e Engenharias – Comissão de Seleção e Acompanhamento 
dos Bolsistas dos PaEPE I e II – Encaminha, para aprovação, proposta de distribuição das bolsas 
do CCAE para os Projetos Especiais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão I (PaEPE I) - 
modalidade: Monitoria, e II (PaEPE II) - modalidade: Apoio Administrativo (EARTE). A presidente 
fez a leitura da proposta apresentada pela Comissão de Seleção e Acompanhamento dos 
Bolsistas dos PaEPE I e II, como segue: I. Que sejam destinadas 3 (três) bolsas para o PaEPE II 
(Apoio Administrativo (EARTE); II. Que sejam destinadas 22 (vinte e duas) bolsas para o PaEPE I 
(Monitoria); III. Que seja conferida a comissão, autonomia para alocar bolsas designadas para o 
PaEPE I, e que estejam ociosas em decorrência da não submissão de projetos, para 
atendimento de demandas de projetos submetidos para o PaEPE II; IV. Que seja conferida a 
comissão, autonomia para alocar bolsas designadas para o PaEPE II, e que estejam ociosas em 
decorrência da não submissão de projetos, para atendimento de demandas de projetos 
submetidos para o PaEPE I; e, V. Após a alocação, caso ainda ocorra a ociosidade de bolsas, que 
possam ser alocadas 2 (duas) bolsas por projeto enviado. Em esclarecimento. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO QUATRO BARRA DOIS MIL E 

VINTE E UM. 4. COMUNICAÇÃO: 4.1 A Presidente comunicou que a direção do CCAE irá 
submeter à apreciação deste Conselho o Planejamento de Gestão referente ao ano de 2021, 
disse que entende ser importante a elaboração de uma proposta de trabalho com a definição 
das metas e das ações a serem realizadas no decorrer do ano. Informou que enviará aos 
departamentos a proposta, para contribuições, antes da submissão no Conselho 
Departamental. 4.2 A Presidente comunicou que o Encontro Formativo para Docentes do CCAE 
será realizado hoje, dia 09 de fevereiro de 2021, das 15 às 17 horas, com o tema “Avaliação 
durante e após a pandemia: o desafio da mudança”. Informou que as inscrições ainda podem 
ser realizadas por meio do link encaminhado por e-mail. 4.3 A Presidente comunicou que a 
Comissão de Comunicação e Marketing do CCAE solicitou que os departamentos, os colegiados 
dos cursos de graduação e pós-graduação e os discentes enviem os assuntos que julguem ser 
importantes para divulgação de matérias durante o ano de 2021. Informou que esta solicitação 
possibilitará que sejam elencadas as demandas de áreas temáticas e subsidiará o planejamento 
das ações de divulgação pela comissão. 4.4 A Presidente comunicou que o Prédio H de 
Jerônimo Monteiro passou por uma avaliação técnica, por meio da qual foi constatada a 
necessidade de realização de uma reforma, disse que o projeto estrutural requer uma 
intervenção no valor de R$ 300,00 (trezentos mil reais). Informou que devido ao custo elevado 
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para realização da reforma não será possível utilizar o recurso destinado à manutenção predial, 
pois comprometeria a manutenção dos demais prédios do campus, por esse motivo, disse que 
foi solicitada à Administração Central a liberação de recurso específico para esta finalidade. 4.5 
A Presidente comunicou que ainda não foi liberado recurso (2021) para compra de 
combustíveis, por isso está devolvendo as solicitações de viagens no Portal administrativo. 
Esclareceu que o contrato de combustíveis tinha validade até o dia 05 de fevereiro de 2021, 
porém, ao ser solicitada a renovação houve um pedido do TCU para que o contrato fosse 
refeito, a Ufes recorreu na tentativa de renovar o contrato até agosto, quando ele será 
encerrado, sendo feita uma nova licitação. 4.6 A Presidente comunicou que algumas Empresas 
Júniores solicitaram assinatura da direção para o seu reconhecimento na instituição, contudo, 
disse que orientou tais empresas sobre a necessidade da realização dos procedimentos para o 
reconhecimento das empresas juniores conforme previsto na Resolução nº. 10/2019 do 
Conselho Universitário. Nesse sentido, solicitou aos departamentos que informem os nomes e 
responsáveis pelas empresas juniores, para a Secretaria do CCAE prestar as orientações sobre o 
processo de reconhecimento. 4.7 A Presidente comunicou que foi empenhado no dia 31 de 
dezembro de 2020 o recurso para a construção do prédio do Núcleo de Estudos em Bioenergia 
do Espírito Santo (NEBES) e para a reforma do prédio REUNI. Disse que para a construção do 
NEBES é preciso que haja uma proteção em torno do prédio e que isso implica na calçada de 
acesso ao campus, disse que a obra tem previsão de 15 meses para sua conclusão e que 
também afetará as aulas do TPA (laboratório de Engenharia de Alimentos). Informou que esses 
problemas precisarão ser discutidos para verificar uma forma de solucioná-los. 4.8 A Presidente 
comunicou que será constituída uma Comissão do Plano Diretor Físico do campus de Alegre. 
Consultou os chefes de departamento sobre a possibilidade de participação na comissão. A 
Professora Camila Aparecida da Silva Martins aceitou integrar a referida comissão. 4.9 A 
presidente comunicou que recebeu os mobiliários adquiridos no ano de 2019 e informou que a 
quantidade não atenderá todas as demandas do CCAE e por isso será necessário elencar as 
prioridades para sua distribuição. Sobre o recurso de 2020 destinado para os processos de ata 
de registro de preço, informou que foram aceitas adesões para compra de equipamentos 
apenas no valor aproximado de 24 mil reais, esclareceu que do valor remanescente foi 
destinado aproximadamente 42 mil reais para aquisição de maquinário para atender as áreas 
experimentais do CCAE, em um processo já em andamento, e que o valor restante foi utilizado 
para compra de computadores, disse que nas demandas de computadores apresentadas pelos 
departamentos constam 87 computadores e que foi possível a aquisição de apenas 51 
computadores com o recurso disponível, por esse motivo, será necessário estabelecer critérios 
para a distribuição dos referidos equipamentos. Nesse sentido, informou que será realizada 
uma reunião com os Chefes dos Departamentos para tais definições. 5. PALAVRA-LIVRE: 
Inscreveram-se os conselheiros Camila Aparecida da Silva Martins e Robson Costa de Souza. 5.1 
A Conselheira Camila Aparecida da Silva Martins, com a palavra, questionou sobre a elaboração 
do Plano de Atividades docente durante o período de trabalho remoto e, com relação a 
reforma dos gabinetes do prédio central, perguntou se há previsão de conclusão para o retorno 
dos docentes. A Presidente esclareceu que as Resoluções 07/2020, 23/2020 e 37/2020 do 
Conselho Universitário da Ufes estabelecem que os docentes devem apresentar à chefia 
imediata o plano de atividades, disse que em reunião do conselho universitário foi decidido que 
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o plano de atividades dos docentes, durante o período de pandemia, deve ser elaborado de 
acordo com o PAD que já é feito e aprovado pelas Câmaras Departamentais e pelo Conselho 
Departamental. Informou que está em andamento uma proposta de resolução para 
padronização da elaboração do PAD e do RAD no âmbito do CCAE, com previsão de entrar na 
pauta da próxima sessão ordinária deste Conselho. Sugeriu que após a aprovação da referida 
proposta sejam enviados os PADs e RADs pendentes de aprovação. Com relação a reforma do 
prédio central, informou que a previsão da conclusão do andar superior é dia 17 de fevereiro de 
2021, disse ainda que haverá uma reunião da Direção do CCAE com a Diretoria de 
Infraestrutura – Setorial Sul no dia 10 de fevereiro de 2021 e que terá outras informações sobre 
a reforma. 5.2 O Conselheiro Robson Costa de Souza, com a palavra, questionou sobre a 
situação da limpeza das salas do prédio central onde foram feitas a troca de janelas e informou 
preocupação com as cadeiras que não estão na sala e são patrimoniadas em sua 
responsabilidade. A presidente informou que irá verificar junto à Diretoria de Infraestrutura na 
reunião prevista para o dia 10 de fevereiro de 2021.  E esclareceu que a equipe de limpeza está 
com o quadro reduzido. Em seguida, a Presidente agradeceu a presença de todos e declarou a 
Sessão encerrada às 12 horas e 15 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 


