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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS 1 

EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA VIA 2 

WEB CONFERÊNCIA AO VIGÉSIMO SÉTIMO DIA DO MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE, ÀS 3 

QUATORZE HORAS, SOB A PRESIDÊNCIA DA PROFESSORA NEUZA MARIA BRUNORO COSTA, COM A 4 

PARTICIPAÇÃO DOS (AS) SEGUINTES CONSELHEIROS (AS): PAULO CÉSAR CAVATE, CHEFE DO 5 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA; BRUNO VILELA OLIVEIRA, SUBCHEFE DO DEPARTAMENTO DE 6 

COMPUTAÇÃO; RODSON DE ABREU MARQUES, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA; 7 

THARSO DOMINISINI FERNANDES, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA PURA E 8 

APLICADA; ALCEMI ALMEIDA DE BARROS, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA E NUTRIÇÃO; 9 

LUCIANA ALVES PARREIRA MENINI, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA E FÍSICA; PEDRO 10 

ALVES BEZERRA MORAIS E MARCELO OTONE AGUIAR, REPRESENTANTES DO CCENS NO CEPE/UFES; 11 

ANDREIA WEISS, REPRESENTANTE DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO; CRISTIANE DOS 12 

SANTOS VERGÍLIO, SUBCOORDENADORA DO COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – 13 

BACHARELADO; TATIANA SANTOS BARROSO, COORDENADORA DO COLEGIADO DO CURSO DE 14 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA; DAYAN DE CASTRO BISSOLI, COORDENADOR DO 15 

COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO;  EDUARDO FRIZZERA MEIRA, 16 

COORDENADOR DO COLEGIADO DO CURSO DE FARMÁCIA; MÁRIO ALBERTO SIMONATO ALTOÉ, 17 

COORDENADOR DO COLEGIADO DO CURSO DE FÍSICA; ÉDER CARLOS MOREIRA, COORDENADOR 18 

DO COLEGIADO DO CURSO DE GEOLOGIA; PAULO HENRIQUE SOUZA DA COSTA, COORDENADOR 19 

DO COLEGIADO DO CURSO DE MATEMÁTICA; FABIANA DE CASSIA CARVALHO OLIVEIRA, 20 

COORDENADORA DO COLEGIADO DO CURSO DE NUTRIÇÃO; MARIA APARECIDA DE CARVALHO, 21 

COORDENADORA DO COLEGIADO DO CURSO DE QUÍMICA; VALÉRIA ALVES DA SILVA, 22 

COORDENADORA DO COLEGIADO DO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E, CRISTINA VALORY 23 

DA SILVA, REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS. OS REPRESENTANTES 24 

DO CORPO DISCENTE ESTÃO COM OS MANDATOS VENCIDOS. Havendo quórum a Senhora 25 

Presidente declarou aberta a sessão. 1.Aprovação de Atas: 1.1 Apreciação da Ata da Sessão 26 

Extraordinária realizada no dia 15/05/2020. 1.2 Apreciação da Ata da Sessão Ordinária realizada no 27 

dia 20/05/2020. Aprovadas por unanimidade. 2.ORDEM DO DIA: 2.1 OFICIO CIRC. Nº 027/2019 – 28 

CEPE – Solicita posicionamento dos centros sobre a manutenção ou a suspenção do Calendário 29 

Acadêmico 2020. A Presidente abriu as inscrições para fala dos conselheiros, com a palavra o 30 

Conselheiro Eder Carlos Moreira com a palavra disse que o colegiado de Geologia analisou a 31 

resolução 07/20 e entende que deverá haver suspensão das atividades acadêmicas presenciais por 32 

tempo indeterminado; foi apreciada na reunião do colegiado em 29/04 a situação dos formulários 33 

de aplicação do artigo 17, e ficou decidido que se algum aluno solicitar a análise, o Colegiado o 34 

fará, excepcionalmente, como já ocorreu em dois casos para alunos finalistas cursando seminários 35 

de graduação e estágio supervisionado. O Colegiado entende que devem ser mantidas as 36 

atividades de pesquisa (IC), extensão, TCC e Estágios. O colegiado afirma que não há a possibilidade 37 

de retorno às atividades presenciais, bem como é impossível realizar atividades laboratoriais e de 38 

campo por meio de EAD. Disse que como coordenador do Colegiado é a favor da suspensão do 39 

calendário acadêmico pelo tempo que durar a pandemia, visto que não temos segurança para 40 

retorno às atividades presenciais (em grupo) e, se houver atividades EAD, será necessário um 41 

planejamento e treinamento de todos os professores, bem como suportar atividades com internet 42 

e computadores para os alunos que não têm recursos. O processo EAD de ensino é diferente 43 

daquele de sala de aula, vai exigir criatividade por parte dos professores e estes devem incentivar o 44 

aluno a descobrir, a ter criatividade na solução de problemas, não se trata de um processo de 45 

ensino/aprendizagem repetitivo. Caso venha a ter aula teórica de modo EAD, que seja 46 
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condicionamento a que todos tenham acesso, posteriormente teríamos as aulas práticas e de 47 

campo. Porém isto deverá correr durante um semestre letivo regular porque não é possível 48 

concatenar todas as aulas práticas e de campo no mesmo intervalo de tempo devido a problemas 49 

como transporte e logística do transporte, tempo de ocorrência e conflitos de horários devido a 50 

alunos não periodizados assistindo diversas aulas. O conselheiro disse ainda que o parecer 51 

00202/2020/PROC UFES/PFUFES/PGF/AGU apresenta duas incorreções: nos itens 14 e 23.3 que 52 

distorcem os textos das resoluções 04/2020 e 07/2020 CUn/UFES, e, dessa maneira, no seu ponto 53 

de vista, evidenciam a visão de que as atividades docentes se limitam às aulas teóricas presenciais.  54 

Por fim disse que no seu entender a solicitação da ADUFES foi no sentido de suspender o 55 

calendário acadêmico pelo tempo que durar a situação de emergência de saúde relacionada à 56 

pandemia do novo coronavírus. Em seguida o Conselheiro Alcemi Almeida de Barros destacou que 57 

o DFN fez o debate da situação do Calendário Acadêmico com os pares. E que houve mobilização 58 

dos Colegiados e NDEs dos cursos para posterior posicionamento na Câmara Departamental. 59 

Ressaltou ainda que o tempo para as discussões foi curto e que as mesmas se deram sem o 60 

resultado da enquete realizada pela universidade; e tendo como base as informações existentes 61 

até o presente momento, o DFN deliberou pela manutenção do Calendário Acadêmico vigente e 62 

pela continuação da suspensão das atividades acadêmicas presenciais até que as autoridades 63 

sanitárias, estaduais e municipais, autorizem a circulação de pessoas e considerem segura a 64 

realização de atividades presenciais em grupo. O DFN reitera a importância de fundamentar o 65 

restabelecimento das atividades presenciais somente mediante a apresentação de dados de 66 

estudos e relatórios que atestem a segurança de todos os membros da comunidade acadêmica, 67 

respeitando a preservação e proteção de possíveis grupos de risco para a COVID-19. E que um 68 

documento será enviado à Direção do CCENS com estes pontos. O Conselheiro Tharso Dominisini 69 

Fernandes relatou a dificuldade que o departamento encontrou em entender os documentos 70 

recebidos sobre o assunto, pois os pareceres das procuradorias estão se contradizendo e 71 

concordou com o Conselheiro Alcemi que o tempo para análise foi muito curto. O Conselheiro 72 

Pedro Alves Bezerra Moraes propôs que a matéria fosse colocada em votação, concordou que o 73 

tempo foi curto para discussão após o recebimento dos documentos, porém as cartas recebidas 74 

não esclarecem muita coisa e sim politiza a discussão sobre o calendário acadêmico. Disse que o 75 

assunto já foi discutido nos colegiados e departamentos e o que o CEPE solicitou foi uma posição 76 

dos centros sobre suspender ou não calendário acadêmico. Após as colocações dos Conselheiros 77 

inscritos que manifestaram a posição de seus respectivos departamentos/colegiados/cursos, a 78 

Presidente colocou em votação a seguinte proposta: Os favoráveis à suspensão do calendário 79 

deveriam votar sim e os favoráveis à suspensão das atividades presenciais de acordo com a 80 

Resolução 07/2020 do Conselho Universitário deveriam votar não. Foram contabilizados 6 votos 81 

favoráveis à suspensão(sim) e 13 favoráveis a manutenção (não). Portanto a manutenção do 82 

calendário e a suspensão das atividades presenciais de acordo com a Resolução 07/2020 do 83 

Conselho Universitário foram aprovadas por maioria. 3.COMUNICAÇÃO: 3.1  A Presidente 84 

esclareceu que caso a universidade decida retomar as atividades não será de uma hora para outra, 85 

pois a questão não envolve apenas alunos e professores, existem as aulas nos laboratórios as aulas 86 

de campo, setores administrativos, dentre outras atividades, cada um com a sua particularidade. 87 

Esclareceu que a UFES não irá retomar as atividades enquanto não tiver um plano de contingência, 88 

pois os dados indicam que ainda não temos condições para isto, uma vez que o retorno às 89 

atividades normais significa a movimentação de mais de 30 mil pessoas. Esclareceu que o GT da 90 

UFES esta realizando enquete para levantamento de dados, que serão divulgados e isto pode servir 91 

de embasamento para dar inicio às discussões. Sugeriu a constituição de um grupo de trabalho 92 

para discutir o assunto. Esse GT poderia ser por curso ou centro, ou departamento, mas isso 93 

deverá ser compatibilizado com o CCAE e com as Unidades Administrativas Setorial Sul para definir 94 

como iremos funcionar quando for possível o retorno às atividades. Sugeriu que o assunto fosse 95 
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discutido na reunião da Câmara Local de Graduação e agendou a reunião para segunda, 01/06/20, 96 

às 14 horas. Após a informação da Presidente, houve sugestão de que os coordenadores de curso 97 

integrassem o GT do Centro, sendo a sugestão acatada pela unanimidade dos presentes. Diante 98 

das sugestões para ações de mobilização e conscientização da população, Informou que indicou o 99 

nome da professora Adriana Madeira Alvares da Silva e da Professora Juliana Aparecida Severi para 100 

comporem o comitê de enfrentamento da COVID-19 de Alegre , pois é muito importante a 101 

mobilização para ações que contribuam para esse enfrentamento. Ainda sobre o assunto, o 102 

conselheiro Rodson de Abreu Marques disse que na semana de Geologia em Casa e no MUSES 103 

também estão trabalhando as ações de conscientização sobre o COVID-19. 3.2 A Conselheira 104 

Luciana Alves Parreira Menini relatou as dificuldade em realizar os pedidos de compras. O 105 

Conselheiro Alcemi Almeida de Barros apresentou as dificuldades vividas pelo DFN em relação às 106 

compras. Mecionou que a Comissão de Compras do DFN tem realizado excelente trabalho, 107 

verificando situações que necessitam ajustes internos no Centro e na própria UFES. E ressaltou que 108 

as partes envolvidas no processo de compras da universidade devem dialogar mais para evitar a 109 

repetição de situações antigas que persistem, almejando futuros processos com maior fluidez. A 110 

Presidente esclareceu que entrou em contato com o setor responsável e o Diretor, Luiz Henrique 111 

Rossi Tinelli, se comprometeu a atender a todos que necessitarem de ajuda e informou que a data 112 

limite para os departamentos encaminharem a lista de materiais em um pedido único via sistema 113 

administrativo é 15/06/20. Ressaltou que o CCENS possui o valor de 150 mil reais a ser utilizado 114 

para este fim, que após receber os pedidos irá analisar e, caso ultrapasse este valor, será devolvido 115 

aos departamentos para adequação ou, se possível, conseguir uma suplementação de recurso, se o 116 

valor não for muito alto. Nada mais havendo a tratar, eu, Clemiuda Pellanda de Souza, Chefe de 117 

Secretaria- CCENS, lavrei a presente ata, constando de 119(cento e dezenove) linhas, 03 (três) 118 

páginas e que, depois de lida e aprovada, será pelos(as) Senhores(as) membros assinada. 119 


