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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 DEZENOVE
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; 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;
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. APROVAÇÃO DA ATA: Foi apreciada e aprovada, por unanimidade: 1.1. Ata da
Sessão Ordinária do Conselho Departamental, realizada em 04/06/2020. 2. EXPEDIENTE: A
Senhora Presidente, solicitou a inclusão do seguinte documento, a saber: 2.1 Processo nº.
23068.026770/2020-55 – Departamento de Engenharia de Alimentos – Encaminha, para
homologação, normas para a determinação da ordem de afastamentos para aperfeiçoamento
entre os docentes do departamento. Em votação, o pedido de inclusão foi aprovado por
unanimidade. 3. ORDEM DO DIA: 3.1 Documento nº. 23068.025950/2020-10 – Centro de
Ciências Agrárias e Engenharias – Encaminha, para eleição, nomes para representantes do
CCAE no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - Cepe/Ufes, sendo, dois titulares e dois
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suplentes, para um mandato de dois anos. A Presidente fez a leitura dos nomes dos
interessados em concorrer a eleição enviados pelos Departamentos, como segue: Djeison Cesar
Batista, Departamento de Ciências Florestais e da Madeira; Robson Costa de Sousa e Maristela
de Oliveira Bauer, Departamento de Engenharia Rural; Ana Cláudia Hebling Meira,
Departamento Medicina Veterinária. Em seguinda, o Conselheiro Cesar Conte Guimarães Filho
colocou o seu nome a disposição para concorrer a recondução da representação e a
Conselheira Camila Aparecida da Silva Martins solicitou a retirada, a pedido, do nome da
Professora Maristela de Oliveira Bauer. A Presidente deu início ao processo de votação em duas
etapas, a saber: na primeira, foi eleito o primeiro representante titular; e na segunda, o
segundo representante titular e ainda os representantes suplentes, sendo, o segundo colocado
o representante suplente do titular eleito na primeira etapa de votação e o terceiro colocado o
representante suplente do titular eleito na segunda etapa. Foram eleitos, por maioria dos votos,
os Professores Robson Costa de Sousa e Ana Cláudia Hebling Meira, como titulares, e os
Professores Djeison Cesar Batista e Cesar Conte Guimarães Filho, como suplentes,
respectivamente. Em esclarecimento. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade.
Baixada a DECISÃO NÚMERO VINTE E SEIS BARRA DOIS MIL E VINTE. 3.2 Documento nº.
23068.025952/2020-17 – Centro de Ciências Agrárias e Engenharias – Encaminha, para
homologação, a indicação dos representantes para compor o Comitê Setorial de Iniciação
Científica de Ciências Agrárias, com presidência eleita entre os membros e para um mandato de
dois anos, 2020-2022. A Presidente fez a leitura dos nomes dos professores indicados pelos
departamentos, como segue: Ulysses Rodrigues Vianna, Departamento de Agronomia; Jordão
Cabral Moulin, Departamento de Ciências Florestais e da Madeira; Maria Emília Rodrigues
Valente, Departamento de Engenharia de Alimentos; Edvaldo Fialho dos Reis, Departamento de
Engenharia Rural; Felipe Berbari Neto, Departamento de Medicina Veterinária; e Taís da Silva
Lopes, Departamento de Zootecnia. Em esclarecimento. Em discussão. Em votação. Aprovado
por unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO DEZ BARRA DOIS MIL E VINTE. 3.3 Documento
nº. 23068.026644/2020-09 – Centro de Ciências Agrárias e Engenharias – Encaminha, para
homologação, o nome da Professora Rejane Costa Alves como representante do CCAE na
Câmara Central de Graduação. Em esclarecimento. Em discussão. Em votação. Aprovado por
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO VINTE E SETE BARRA DOIS MIL E VINTE. 3.4 Processo nº.
23068.026770/2020-55 – Departamento de Engenharia de Alimentos – Encaminha, para
homologação, normas para a determinação da ordem de afastamentos para aperfeiçoamento
entre os docentes do departamento. Em esclarecimento. Em discussão. Em votação. Aprovado
por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO VINTE E OITO BARRA DOIS MIL E VINTE. 4.
COMUNICAÇÃO: 4.1 A Presidente comunicou que foi realizado o cadastro no Sistema de
Informação para o Ensino (SIE) das Comissões permanentes do Conselho Departamental- CCAE,
tornando possível o encaminhamento dos processos diretamente aos presidentes das
comissões que por sua vez, conseguirão encaminhar aos demais membros. 4.2 A Presidente
comunicou sobre a Portaria nº. 544, de 16 de junho de 2020, do Ministério da Educação que
dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a
situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19. Informou que os diretores de centro têm
discutido o conteúdo da referida portaria, sendo os pontos importantes a autorização da
substituição das atividades presenciais por remotas e a autorização da suspenção das
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atividades acadêmicas presenciais até 31 de dezembro de 2020. Informou que não há
perpectiva de retorno das aulas presenciais e que as discussões com os diretores de centro têm
abordado os seguintes pontos: se aprovado o ensino remoto, como será feito; como será o
auxílio para cerca de 6000 mil estudantes, da assistência estudantil, que precisariam da
inclusão digital; treinamento para os docentes; não alteração dos Projetos Políticos
Pedagógicos dos cursos; e, sobre a necessidade da Prograd criar uma instrução normativa com
orientações sobre as atividades remotas. Disse ainda que o assunto precisa ser amplamente
discutido e solicitou aos conselheiros a leitura da citada portaria. 4.3 A Presidente comunicou
que foram enviados ofícios aos Presidentes dos Centros Acadêmicos dos cursos do CCAE,
convocando a eleição para a escolha dos representantes discentes no Conselho Departamental.
Solicitou o apoio dos coordenadores dos cursos de graduação para a mobilização dos
estudantes para a realização do processo eleitoral. Disse que enviará o ofício aos
coordenadores e solicitou o encaminhamento do documento aos discentes, dos respectivos
cursos, para conhecimento. 4.4 A Presidente informou que a Conselheira Patrícia Campos
Bernardes, presidente do Comitê Setorial do CCAE, juntamente com a Conselheira Camila
Aparecida da Silva Martins, farão uma apresentação do Relatório final elaborado pelo comitê
com as sugestões para o Plano de Contingenciamento e Plano de Biossegurança do CCAE. Disse
ainda, caso o conselho entenda ser necessário, que poderá ser convocada uma reunião
extraordinária para aprovação do referido relatório. A Conselheira Patrícia Campos Bernardes,
com a palavra, informou que a comissão trabalhou com os dados levantados por meio dos
questionários respondidos pelos docentes e pelos discentes de graduação e pós-graduação e
com os dados fornecidos pela Diretoria de Infraestrutura - Setorial Sul e pela Secretaria Única
de Graduação - Setorial Sul (Sugrad). Disse que para os levantamentos com relação ao retorno
das atividades acadêmicas, foi calculado, junto à Sugrad, o número de turmas que precisariam
ser criadas para atender a recomendação de 1,5m de distanciamento, sendo constatado que só
para o CCAE seriam necessárias 349 novas turmas de disciplinas teóricas e 340 novas turmas
práticas, para atender aos cursos de graduação, por conta do espaço físico dos laboratórios e
das salas de aula, informou que atualmente existem 225 turmas ofertadas para os cursos de
graduação do CCAE. Em relação ao questionário enviado aos docentes, informou que: 93% dos
docentes responderam; 31% alegaram possuir fator de risco para Covid-19; 52% afirmaram ter
condições de desenvolver de forma parcial e 42% de forma total as atividades de ensino
remoto; 63% dos docentes foram favoráveis ao ensino remoto para os cursos de graduação e
58% consideram que a disciplina que estão ofertando no período 2020/1 é possível de ser
ofertada por ensino remoto; para a pós-graduação, 72% dos docentes foram favoráveis ao
ensino remoto e 56% afirmaram ter condições de ofertar as disciplinas de 2020/1 por ensino
remoto; 72% dos docentes informaram que a principal dificuldade encontrada para aderir ao
ensino remoto é a falta de formação para uso adequado das ferramentas para o ensino remoto.
Em relação ao questionário enviado aos discente dos cursos de graduação, informou que: 69%
dos discentes responderam; 16% alegaram possuir fator de risco para a Covid-19; 66%
afirmaram possuir em suas residências um ambiente adequado para o ensino remoto; 95%
afirmaram possuir internet; 60% consideraram a internet boa ou muito boa; 60% afirmaram ter
notebook em casa; 40% são a favor da retomada das disciplinas de 2020/1 por ensino remoto;
e, a principal dificuldade apontada pelos estudantes com relação ao ensino remoto foi a
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necessidade de interação com o docente. Em relação ao questionário enviado aos estudantes
da pós-graduação, informou que os dados que serão apresentados referem-se aos oito
programas de pós-graduação do campus (CCAE e CCENS): 60% dos alunos responderam ao
questionário; 20% alegaram possuir algum fator de risco para a Covide-19; 99% afirmaram
possuir internet; 74% afirmaram ser a favor do ensino remoto; e, 74% afirmaram que a
principal dificuldade para o ensino remoto é a falta de interação com o professor. Em seguida, a
Conselheira Camila Aparecida da Silva Martins, com a palavra, informou que dentro do Comitê
setorial houve uma subdivisão em comissões e que juntamente com a Professora Raquel Vieira
de Carvalho, do Departamento de Engenharia de Alimentos, fez parte da Comissão de EPIs.
Disse que elaboraram um questionário específico que foi encaminhado aos coordenadores dos
laboratórios do CCAE. Informou que a sugestão da Comissão de EPIs teve por base a
recomendação da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde com relação ao
número de pessoas por ambiente e que houve uma preocupação no sentido de evitar o excesso
de pessoas e a aglomeração nos ambientes. Disse que foi sugerido um dispensador de alcool
gel (70%) para cada cinco pessoas no ambiente e um borrifador de alcool (70%) para cada
quatro pessoas, com instalação em locais estratégicos a fim de evitar a aglomeração e o
compartilhamento excessivo de objetos. Informou que a comissão recomendou o uso de outros
EPIs como o uso obrigatório de máscaras no campus e também uso de jaleco, avental, óculos e
outros itens. Disse que a maior dificuldade encontrada foi a falta de informações e o curto
intervalo de tempo para atender o prazo estipulado para a conclusão do relatório. Informou
que a Comissão de EPIs sugeriu a criação de uma nova comissão para subsidiar a direção do
centro na elaboração da listagem com as especificações de EPIs necessários, pois a comissão
atual realizou apenas o diagnóstico. A Conselheira Patrícia Campos Bernardes, com a palavra,
informou que o comitê foi subdividido em três comissões, uma responsável pela parte
acadêmica, uma responsável pela parte de EPIs e outra responsável pela parte de setores
comuns. Informou ainda que receberam várias sugestões dos departamentos que serão
consideradas no relatório, que será concluído na tarde de hoje. Destacou que conversou com o
grupo de trabalho do CCENS e, por esse motivo, não foi inserido nenhum tópico sobre a
situação do municipio de Alegre no enfrentamento da Covid-19, uma vez que o CCENS já estava
realizando esse levantamento. A Presidente parabenizou a comissão pelo trabalho e pelo
levantamento das informações em um curto tempo e disse que convocará uma reunião
extraordinária deste conselho para apreciação do relatório final que será apresentado pelo
comitê e enviado aos conselheiros por e-mail, a reunião ficou prevista para a próxima quarta-
feira, às 10 horas. 5. PALAVRA-LIVRE: Increveram-se as conselheiras Ana Cláudia Hebling Meira
e Maria da Penha Piccolo. A Conselheira Ana Cláudia Hebling Meira, com a palavra, informou
que foi questionada por alguns docentes que solicitaram sua atuação junto ao Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) sobre a paralização das avaliações dos processos de
progressão docente pela Comissão Examinadora do CCAE, por orientação da Comissão
Permanente de Pessoal Docente (CPPD). Nesse sentindo, solicitou que seja informado aos
professores que ela está verificando junto ao Cepe se a CPPD enviou algum documento sobre
esse assunto e, caso positivo, irá solicitar a deliberação o mais breve possível, uma vez que não
é competência da CPPD paralizar a avaliação dos processos podendo causar prejuízos aos
docentes. A Presidente esclareceu que recebeu oito processos de volta sem a avaliação e, por
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esse motivo, enviou uma consulta à Progep para orientar sobre a paralização na avaliação dos
processos. A Conselheira Maria da Penha Piccolo, com a palavra, informou que compõe a
Comissão Examinadora e esclareceu que no inicio de junho receberam alguns processos de
progressão para avaliação e, por conta da necessidade de pontuação do semestre 2020/1, o
presidente da comissão fez uma consulta à CPPD e recebeu a orientação para que os processos
fossem abertos e que ficasse suspensa a avaliação. Disse que a Comissão Examinadora está
aguardando uma decisão superior e que será importante a ajuda da Conselheira Ana Cláudia
Hebling Meira. A Presidente destacou que seu entendimento é que não pode haver essa
suspensão das avaliações, uma vez que existe legislação vigente. Disse que por esse motivo os
processos não foram devolvidos aos docentes e que estão parados na caixa da Secretaria do
CCAE, aguardando a resposta da Progep. A Presidente agradeceu a presença de todos e
declarou a Sessão encerrada às 11 horas e 18 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 -
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 -


