
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE

GABINETE DA DIREÇÃO
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS,
NATURAIS E DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA VIA WEB
CONFERÊNCIA AO OITAVO DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE UM, ÀS QUATORZE
HORAS, SOB A PRESIDÊNCIA DA PROFESSORA TAÍS CRISTINA BASTOS SOARES, DIRETORA DO CCENS,
COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) SEGUINTES CONSELHEIROS (AS): GLÁUCIO DE MELLO CUNHA,
VICE-DIRETOR DO CCENS; PAULO CEZAR CAVATTE, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA; BRUNO
VILELA OLIVEIRA, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO; RODSON DE ABREU MARQUES,
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA; WAGNER MIRANDA BARBOSA, SUBCHEFE DO
DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA E NUTRIÇÃO; ELEONÉSIO STREY, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
MATEMÁTICA PURA E APLICADA; LUCIANA ALVES PARREIRA MENINI, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
QUÍMICA E FÍSICA; ANDREIA WEISS, REPRESENTANTE DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO;
ADRIANE CRISTINA ARAUJO BRAGA, SUBCOORDENADORA DO COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS – BACHARELADO; TATIANA SANTOS BARROSO, COORDENADORA DO COLEGIADO DO
CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA; DAYAN DE CASTRO BISSOLI, COORDENADOR DO
COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO; EDUARDO FRIZZERA MEIRA, COORDENADOR
DO COLEGIADO DO CURSO DE FARMÁCIA; MÁRIO ALBERTO SIMONATO ALTOÉ, COORDENADOR DO
COLEGIADO DO CURSO DE FÍSICA; EDER CARLOS MOREIRA, COORDENADOR DO COLEGIADO DO
CURSO DE GEOLOGIA; BERNARDO IGNATOWSKI BARCELOS, COORDENADOR DO COLEGIADO DO
CURSO DE MATEMÁTICA; FABIANA DE CASSIA CARVALHO OLIVEIRA, COORDENADORA DO
COLEGIADO DO CURSO DE NUTRIÇÃO; MARIA APARECIDA DE CARVALHO, COORDENADORA DO
COLEGIADO DO CURSO DE QUÍMICA E REPRESENTANTE DO CCENS NO CEPE/UFES; VALÉRIA ALVES
DA SILVA, COORDENADORA DO COLEGIADO DO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E
REPRESENTANTE DO CCENS NO CEPE/UFES E; CRISTIANA GAMA PACHECO STRADIOTTI,
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS. OS REPRESENTANTES DO CORPO
DISCENTE ESTÃO COM OS MANDATOS VENCIDOS. Havendo quorum a Senhora Presidente declarou
aberta a sessão. 1. EXPEDIENTE: 1.1. Inclusão: A Presidente solicitou a inclusão dos seguintes
pontos: 1.1 Documento avulso 23068.006504/2020-97- Departamento de Geologia – Encaminha
para apreciação o PAAD 2021. 1.2 Divisão de bolsas do CCENS entre PaEPE I e PaEPE II. Aprovados
por unanimidade. EXCLUSÃO: Não houve. 2. APROVAÇÃO DE ATA: 2.1. Apreciação da Ata da Sessão
Ordinária realizada no dia 16/12/2020. Aprovada por unanimidade. 3. ORDEM DO DIA: 3.1.
Processo Digital nº 23068.047358/2020-79 – Comissão responsável encaminha para
homologação o resultado da eleição para representantes dos servidores técnico-administrativos
no Conselho Departamental, cujo processo foi feito de forma remota em conformidade com as
normas estabelecidas pela Resolução Nº 009/2020, deste Conselho, para um mandato de 2
anos. Houve apenas uma única chapa inscrita, composta por Cristiana Gama Pacheco Stradiotti,
SIAPE: 3003436, como titular e Silvana Medeiro de Moraes, SIAPE: 2336052, como suplente. No
resultado apresentado a chapa obteve 100% dos votos, de um total de 20 votantes. Em
esclarecimentos, em votação. Aprovada por unanimidade. 3.2. Documento avulso nº
23068.056705/2020-54 - Colegiado do Curso de Ciências da Computação - Solicita inativação
da disciplina optativa COM10401-Sistemas de Software Livre na versão 2009 do PPC do curso de
Ciência da Computação/CCENS. Com a palavra, o Conselheiro Bernardo Ignatowski Barcelos fez
a leitura de seu relato com parecer favorável à aprovação. Em esclarecimentos, em votação.
Aprovado por unanimidade. 3.3. Documento avulso nº 23068.056699/2020-35 - Colegiado do
Curso de Ciências da Computação - Solicita criação/inserção da disciplina optativa COM11259
Sistemas de Software Livre na versão 2009 do PPC do Curso de Ciência da Computação, tendo



como pré-requisito a disciplina COM10132 Sistemas Operacionais. Com a palavra o Conselheiro
Bernardo Ignatowski Barcelos fez a leitura de seu relato com parecer favorável à criação da
disciplina. Em esclarecimentos, em votação. Aprovado por unanimidade. 3.4. Processo Digital
23068.061395/2019-56 - Colegiado do Curso de Ciências Biológicas Licenciatura - Encaminha
para apreciação a tabela de equivalência entre as disciplinas do PPC 2009 e 2019 do Curso
Ciências Biológicas Licenciatura. Com a palavra o Conselheiro Mário Alberto Simonato Altoé fez
a leitura do seu relato com parecer favorável à aprovação da equivalência entre as disciplinas na
forma apresentada em seu parecer. Em esclarecimentos, em votação. Aprovado por
unanimidade. 3.5. Processo digital nº 23068.056272/2020-37 - Homologação do ad
referendum emitido pela Presidente deste Conselho referente ao Acordo de Transferência de
Material (ATM) a ser firmado entre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa e
a UFES, com base no parecer do Conselheiro Eder Carlos Moreira e, do ad referendum referente
ao Plano de Trabalho solicitado pela Coordenação de Elaboração de Contratos e Convênios, no
mesmo processo, com base no parecer do relator Eleonésio Strey. A Presidente apresentou os
pareceres dos relatores e explicou a necessidade da aprovação por ad referendum. Em
esclarecimentos, em votação. Aprovado por unanimidade. 3.6. Homologação do Ad
referendum emitido pela presidente deste Conselho referente à constituição da Comissão
responsável por propor e coordenar as atividades de integração dos alunos ingressantes no
CCENS-UFES, no semestre letivo 2020/2, tendo em vista o curto prazo e o recesso deste
Conselho. A Presidente esclareceu que a comissão atuará de forma conjunta e será composta
por membros do CCENS, do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias (CCAE) e um
representante da Secretaria Única de Graduação (Sugrad) – Setorial Sul. Para representantes do
CCENS nessa comissão foram indicados os docentes Valéria Alves da Silva, coordenadora do
Colegiado do curso de Sistemas de Informação/CCENS, e Giovanni Decot Galgano,
subcoordenador do Colegiado do curso de Física/CCENS, além do discente André monteiro
Fernandes Lima (matrícula 2017203921). Em esclarecimentos, em votação. Aprovado por
unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO UM DE DOIS MIL E VINTE UM. 3.7. Apreciação do
Calendário de reuniões do Conselho Departamental para 2021. O calendário apresentado
contempla apenas o primeiro semestre de 2021 e propõe as seguintes datas: Fevereiro - dias 08
e 23(segunda e terça-feira); março - dias 08 e 23(segunda e terça-feira); abril - dias 07 e 23
(quarta e sexta-feira); maio - dia 10(segunda-feira); junho - dia 17(quinta-feira). Em
esclarecimentos, em votação. Aprovado por unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO DOIS DE DOIS
MIL E VINTE UM. 3.8. Definição de uma Comissão que será responsável por elaborar o
regimento Interno do Conselho Departamental do CCENS. A Presidente argumentou que é
necessária a elaboração de um regimento para embasar as decisões sobre assuntos que não
constam no regimento da UFES e propôs que inicialmente a Comissão de Legislação e Normas
deste Conselho, composta pelos professores Wagner Miranda Barbosa, Bruno Vilela Oliveira,
Eduardo Frizzera Meira, Paulo Cézar Cavatte, Maria Aparecida de Carvalho e pela TAE Cristiana
Gama Pacheco Stradiotti, fique responsável por elaborar uma minuta inicial. Não houve
manifestação em contrário. Em votação. Aprovado por maioria. 3.9. Documento avulso
23068.006504/2020-97- Departamento de Geologia – Encaminha para apreciação o PAAD
2021. A presidente apresentou o documento enviado pelo departamento contendo o PAAD de
todos os docentes e aprovado pela Câmara Departamental do DG. Em esclarecimentos, em
votação. Aprovada por unanimidade. 3.10. Divisão de bolsas do CCENS entre PAePE I e PaEPE
II. A Presidente esclareceu que é prerrogativa do Diretor informar a divisão de bolsas entre
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PAePE I e PaEPE II, porém preferiu trazer a decisão para o Conselho. Questionou aos presentes
se a divisão das 34 bolsas pertencentes ao CCENS deveria ser de acordo com a demanda, pois
entende que de outra forma correria o risco de sobrarem bolsas, em razão da baixa procura por
atendimentos dos bolsistas cadastrados segundo o edital I do PaEPE 2020-1 especial. Não houve
manifestação em contrário. A Presidente questionou ainda se demanda por bolsa de setores de
Alegre que nos atendam, porém não estão diretamente ligados ao CCENS no Organograma da
UFES, devem ser atendidas, pois foi informada de que a SUGRAD e a DSG–Setorial Sul
pretendem enviar projetos para concorrer às bolsas do Edital PaEPE II. Foi feita a sugestão que
estes setores só sejam contemplados, se a demanda do CCENS for menos que a oferta e sobrem
vagas. Colocado em votação e aprovado por unanimidade a divisão das bolsas em entre PAePE I
e PaEPE II de acordo com a demanda e que, os setores que não estão ligados diretamente ao
CCENS só serão contemplados, caso a demanda do CCENS seja menor que a oferta e sobrem
vagas. 4. COMUNICAÇÃO: 4.1 A Presidente comunicou que foi enviado e-mail aos departamentos
para saber se havia alguma demanda para Intérprete de Libras, Nathalia de Souza Duarte Bastos,
pois no semestre passado o CCHN solicitou a cessão temporária da servidora e ela auxiliou a
diversos estudantes daquele Centro e agora a Diretora pretende solicitar a ajuda da servidora
novamente, pois o CCENS não tem no momento nenhum aluno matriculado com dificuldade
auditiva ou surdez estabelecida. No entanto, além da Comissão de Divulgação do CCENS ter
solicitado o apoio da servidora, o professor Rodrigo Giesta também nos comunicou que ela atende a
dois projetos de divulgação do MUSES, e agora com o distanciamento social será ainda mais
importante o auxílio da Nathalia. Por isso é importante que as demandas neste sentido sejam
apresentadas durante a reunião com a Reitoria e a Diretora do CCHN, pois servirão de argumentos
para que a Nathalia continue prestando atendimentos ao CCENS. 4.2 A Presidente solicitou aos
Chefes de departamentos que encaminhem as justificativas para as matrículas indeferidas conforme
Ofício nº 22/2021 - Gabinete/Prograd. Explicou que apesar de entender que os dados apresentados
pela PROGRAD não condizem com a realidade, agendou uma reunião com a Pró-Reitora de
Graduação para esclarecer os fatos e apresentar as justificativas. 4.3 A Presidente comunicou que
em breve o CCENS receberá os 85 computadores adquiridos através de Ata de Registro de Preços.
Disse que já existe uma demanda a ser atendida e a distribuição do restante será discutida no
Conselho. Mas pretende também solicitar ao STI um levantamento das condições das máquinas que
estão apresentando problemas e elas poderão ser trocadas conforme a disponibilidade. 4.4 A
Presidente informou que a demanda de equipamentos será solicitada, porém não agora, porque a
forma de apresentar o PGC mudou, agora será feito dentro do sistema. Desta forma foi criado um
grupo com os responsáveis por lançar os pedidos de compras de cada setor para facilitar o contato
entre os que receberão o treinamento que será dado pela Diretoria de Suporte Administrativo, pois
todas as demandas de materiais de consumo precisam estar no sistema até o dia 25 de março de
2021 para entrarem no PGC de 2022. Porém, o orçamento ainda não está disponível, mas deve ser
na mesma faixa do ano passado. Disse que terá que contar com os responsáveis pelos pedidos dos
departamentos para priorizar os itens de acordo com o recurso disponível, deixando uma margem
de 15% a 20% a mais. Esclareceu que no novo sistema é possível visualizar os pedidos e acrescentar
ao um item já solicitado a quantia a mais do mesmo produto que cada um precisa, desta forma irá
reduzir a quantidade de orçamentos a serem apresentados, pois cada solicitante poderá ficará
responsável pelo orçamento de determinado produto. 4.5 A Presidente informou ainda que
recebemos comunicado da Adufes de que será produzido um vídeo por centro de ensino da UFES
em 2021, onde poderão ser divulgadas as atividades realizadas. Caso queiram participar, será
necessário o acompanhamento das gravações com os devidos cuidados de prevenção à COVID 19.
4.6 A Presidente informou que agendou uma reunião com o Prefeito de Alegre, junto com a Direção
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do CCAE, no dia 17/02/21, para apresentar o CCENS. Porém, quem tiver alguma demanda de
projetos e parcerias com a prefeitura poderão apresentar e serão discutidas em outras
oportunidades. 5. PALAVRA LIVRE: A Presidente disse que está a disposição para atender a todos e
que sua agenda está com as secretarias para marcar o horário. Disse ainda que o departamento que
julgar necessário poderá solicitar sua participação em reunião da Câmara Departamental. Nada mais
havendo a tratar, eu, Clemiuda Pellanda de Souza, Chefe de Secretaria-CCENS, lavrei a presente ata,
constando de 145 (cento e quarenta e cinco) linhas, 04 (quatro) páginas e que, depois de lida e
aprovada, será pelos(as) Senhores(as) membros assinada.
Taís Cristina Bastos Soares –
Gláucio de Mello Cunha -
Andreia Weiss -
Bernardo Ignatowski Barcelos –
Bruno Vilela Oliveira -
Cristiana Gama Pacheco Stradiotti –
Dayan de Castro Bissoli -
Éder Carlos Moreira –
Eduardo Frizzera Meira –
Elaonésio Strey -
Fabiana de Cássia Carvalho Oliveira -
Fábio Demolinari de Miranda –
Luciana Alves Parreira Menini –
Maria Aparecida de Carvalho -
Mario Alberto Simonato Altoé -
Paulo Cezar Cavatte -
Rodson de Abreu Marques -
Tatiana Santos Barroso -
Valéria Alves da Silva –
Wagner Miranda Barbosa -
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