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

CONSELHO DEPARTAMENTAL
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  DÉCIMO  DIA DO MÊS DE  MAIO DE DOIS MIL E VINTE  DOIS, ÀS
QUATORZE  HORAS,  SOB  A  PRESIDÊNCIA  DA  PROFESSORA  TAÍS  CRISTINA  BASTOS  SOARES,
DIRETORA  DO  CCENS.  COM  A  PARTICIPAÇÃO  DOS  (AS)  SEGUINTES  CONSELHEIROS  (ÀS):
GLÁUCIO  DE  MELLO  CUNHA,  VICE-DIRETOR  DO  CCENS;  ELIAS  TERRA  WERNER,  CHEFE  DO
DEPARTAMENTO  DE  BIOLOGIA;  BRUNO  VILELA  OLIVEIRA,  CHEFE  DO  DEPARTAMENTO  DE
COMPUTAÇÃO;  WAGNER MIRANDA BARBOSA,  CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA  E
NUTRIÇÃO; FABRICIA BENDA DE OLIVEIRA, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA; PATRÍCIA
ELAINE DESIDERI, SUBCHEFE DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA; FLÁVIO
MOTA DO COUTO, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA E FÍSICA; VALÉRIA ALVES DA SILVA,
REPRESENTANTE  DO  CCENS  NO  CEPE/UFES;  LUCIENE  PAULA  ROBERTO  PROFETI,
REPRESENTANTE  DOS  PROGRAMAS  DE  PÓS-GRADUAÇÃO;  JULIANA  DE  LANNA  PASSOS,
COORDENADORA  DO  CURSO  DE  CIÊNCIAS  BIOLÓGICAS  –  BACHARELADO;  PHILLIPE  MOTA
MACHADO,  SUBCOORDENADOR  DO  CURSO  DE  CIÊNCIAS  BIOLÓGICAS  –  LICENCIATURA;
RODRIGO  FREITAS  SILVA,  SUBCOORDENADOR  DO  CURSO  DE  CIÊNCIA  DA  COMPUTAÇÃO;
EDUARDO FRIZZERA MEIRA,  COORDENADOR DO CURSO DE FARMÁCIA;  MARCIA DA COSTA,
COORDENADORA  DO  CURSO  DE  FÍSICA;  JENESCA  FLORENCIO  VICENTE  DE  LIMA,
SUBCOORDENADORA  DO  CURSO  DE  GEOLOGIA;  PAULO  HENRIQUE  SOUZA  DA  COSTA,
COORDENADOR DO CURSO DE MATEMÁTICA; MIRELLE LOMAR VIANA, COORDENADORA DO
CURSO DE NUTRIÇÃO  E MARIA APARECIDA DE CARVALHO,  COORDENADORA DO CURSO DE
QUÍMICA  E  REPRESENTANTE  DO  CCENS  NO  CEPE/UFES.  AUSENTE  COM  JUSTIFICATIVA:
CRISTIANA  DA  GAMA  PACHECO  STRADIOTTI,  REPRESENTANTE  DOS  SERVIDORES  TÉCNICO-
ADMINISTRATIVOS. AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA: FABRICIO GUEDES BISSOLI, COORDENADOR
DO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. OS REPRESENTANTES DO CORPO DISCENTE ESTÃO
COM OS MANDATOS VENCIDOS. Havendo quorum a Senhora  Presidente declarou aberta a
sessão.  1.  EXPEDIENTE:  Inclusão:  A  Presidente  solicitou  a  inclusão  do Processo  digital  nº
23068.055106/  2022-85  -  Departamento  de  Computação  –  Encaminha  para  apreciação  o
pedido  de  interrupção  do  afastamento  do  professor  Jacson  Rodrigues  Correia  da  Silva.
Aprovado por unanimidade. Exclusão: Não houve. 2. APRECIAÇÃO DE ATAS:  2.1 Apreciação da
Ata da Sessão Ordinária do dia 24/03/2022. 2.2 Apreciação da Ata da Sessão Extraordinária do
dia 30/03/2022. 2.3 Apreciação da Ata da Sessão Ordinária do dia 26/04/2022. Aprovadas por
unanimidade.  3.  Ordem  do  dia: 3.1  Documento  avulso  nº  23068.053117/2022-21-
Departamento de Farmácia e Nutrição -  Encaminha para homologação as coordenações dos
laboratórios, a seguir descritos: Escola Clínica de Nutrição, Fabiana de Cássia Carvalho Oliveira e
Wagner Miranda Barbosa; Laboratório de Análises Clínicas, Juliana Alves Resende e Klesia Pirola
Madeira; Laboratório de Avaliação Nutricional, Luciene Daniele Cardoso e Fabiana de Cassia
Carvalho Oliveira; Laboratório de Bioquímica, Greiciane Gaburro Paneto(membro); Laboratório
de Culturas de Células,  Klesia Pirola Madeira(membro);  Laboratório de Desenvolvimento de
Produtos  Farmacêuticos,  Janaína  Cecília  Oliveira  Villanova  Konishi;  Laboratório  de
Microbiologia Farmacêutica, Mariana Drummond Costa Ignacchiti; Laboratório Multiusuário de
Farmácia,  Juliana Aparecida Severi; Laboratório de Nutrição Experimental, Maria das Graças
Vaz Tostes; Laboratório de Produção Farmacêutica, Juliana Aparecida Severi e Laboratório de
Técnica  Dietética,  Daniela  da  Silva  Oliveira.  Em esclarecimento,  em votação.  Aprovado  por



                          

unanimidade.  3.2  Processo  digital  nº  23068.014375/2022-91-Marcos  Eduardo  Hartwig  -
Encaminha  para  apreciação  o  relatório  anual  referente  ao  Projeto  de  Extensão  nº  2356,
“Tectus: empresa júnior de geologia e meio ambiente do sul capixaba”, sob a coordenação do
Professor Marcos Eduardo Hartwig, no período de março/2021 a março/2022. Com a palavra, o
Conselheiro Flávio Mota do Couto fez a leitura do relato com parecer favorável à aprovação do
relatório na forma apresentada. Em esclarecimentos em votação. Aprovado por unanimidade.
3.3  Documento  avulso  nº  23068.031750/2021-87  -  Apreciação  do  relatório  da  Comissão
especial  responsável  pela elaboração do Regimento Interno das Câmaras Locais,  constituída
através da Portaria Conjunta nº. 004/2021 - CCAE/CCENS. Com a palavra, o Conselheiro Wagner
Miranda  Barbosa  fez  a  leitura  de  seu  relato  com  parecer  favorável  à  aprovação.  Em
esclarecimentos, em votação. Aprovado por unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO UM
DO  CCENS.  3.4  Documento  avulso  nº  23068.048945/2022-47  -  Definição  da  ordem  de
prioridades  para  execução  de  obras  de  acordo  com  a  demanda   apresentada  pelos
departamentos.  A Presidente apresentou a planilha com as demandas e, por solicitação,  às
demandas do Departamento de Computação e do Departamento de Química e Física foram
inseridas  na hora da reunião.  Em seguida,  questionou quais  critérios seriam utilizados para
definir a ordem de prioridades dentre a construção de laboratórios didáticos e outras. Surgiram
então duas propostas: A) Utilizar a fórmula criada para definir prioridades de contratação de
servidores com os dados já fornecidos pelos departamentos. B) Cada departamento elege 2
prioridades 1, dentre as enviadas, as demais serão consideradas prioridades 2. Colocadas em
votação a proposta B foi aprovada por maioria. Para registro a lista de demandas  ficará como
anexo  I  a  esta  ata.  3.5 Processo  digital  nº  23068.055106/  2022-85  -  Departamento  de
Computação  –  Encaminha  para  apreciação  a  solicitação  de  interrupção,  no  interesse  da
administração,  da prorrogação do afastamento para cursar doutorado concedida ao docente
Jacson Rodrigues Correia da Silva, SIAPE nº 2026708, no período de 01/03/2022 a 28/02/2023,
por  meio  da  portaria  de  Pessoal  nº  535,  de  22  de  fevereiro  de  2022  -  Progep/UFES.  A
Presidente fez a  leitura do ofício encaminhado pelo departamento expondo os  motivos da
interrupção. Após os esclarecimentos  a interrupção foi colocada em apreciação e aprovada por
unanimidade.  4. Comunicação:  4.1 A Presidente informou que os notebooks solicitados pelos
departamentos  de  Computação  de  Matemática  Pura  e  Aplicada  já  estão  disponíveis  para
retirada  no  Setor  de  Patrimônio,  porém,  é  preciso  fazer  agendamento  antes.  Além destes
notebooks foram adquiridos alguns outros, que serão distribuídos aos departamentos e devem
ficar disponíveis para empréstimos para uso didático, caso necessário. 4.2 A Presidente alertou
aos  chefes  de  departamentos  que,  para  evitar  problemas  futuros,  deve  informar  a  SUD  e
Sugrad quando algum servidor docente e TAEs estiver afastado, pois eles não podem assinar
documentos  referentes  ao  trabalho,  tais  como  pauta  e  outros,  estando  afastados,  podem
assinar  apenas  documentos  de  interesse  pessoal.  4.3 A  Presidente  informou  que  os
responsáveis pelo NEBS já estão cientes de que a administração central disponibilizará recursos
para aquisição das capelas de exaustão a serem instaladas naquele prédio.  4.4 A Presidente
comunicou  que  a  Pró-Reitora  de  Graduação,  prof.  Claudia  Gontijo  participará da  próxima
reunião da Câmara Local de Graduação para falar sobre a relação entre coordenações de curso
e a pró-reitoria.  4.5 A Presidente comunicou que do valor de 228.600,00 de orçamento de
capital destinado ao CCENS, 150.000,00 foram utilizados para aquisição de carteiras estudantis,
o que restou foi dividido entre os departamentos. Ao departamento de Biologia coube o valor
de 24508,82, Computação 9872,83, Geologia 15739,45, Matemática Pura e aplicada 8058,71 e

2



                          

Química e Física 16896,85 Os departamentos devem definir o que será adquirido com o valor
disponível.  3.6 A Presidente comunicou que a Ouvidoria virá em Alegre a cada 3 meses para
tirar dúvidas e  devem comunicar antes a forma de agendamento.  5. Palavra Livre: Com a
palavra a Conselheira Jenesca Florencio Vicente de Lima questionou sobre a visita da ouvidoria
nos dias 9 e 10/04, disse que veio procurá-los hoje por volta de 11h30 no dia 10 para tirar
dúvidas, no entanto não os encontrou. O Conselheiro Flávio Mota do Couto, com a palavra
disse  que  em  relação  ao  recursos  de  capital,  nos  próximos  anos  deveria  ser  analisada  a
possibilidade  de  aquisição  de  equipamentos  de  uso  comum  aos  cursos,  dessa  forma seria
possível comprar equipamentos com o valor mais alto. A Presidente lembrou que já fez esta
sugestão anteriormente, mas depende de manifestação dos chefes de departamento. Por fim,
a Presidente agradeceu a participação dos presentes encerrou a Sessão e eu, Clemiuda Pellanda
de Souza, Chefe de Secretaria-CCENS, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será
pelos(as) Senhores(as) membros assinada.    
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ANEXO I
 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 10/05/2022

ITEM DESCRIÇÃO PRIORIDADE

1
Construção do Laboratório de Instrumentação para o Ensino de 
Matemática (LIEMAT).

 DMPA 1

2
Construção do um Laboratório de Matemática Aplicada (com 
capacidade para 30 estudantes)

DMPA 2

3
Construção de 02 (duas) salas de monitoria/tutoria Cada uma deve ter
capacidade para 10 alunos.

 DMPA 1

5

Construção do laboratório de Zoologia/DBIO/CCENS.  Justifica-se por
nosso laboratório ser pequeno e alocar as coleções didáticas em vias
seca  e  úmida,  reagentes,  equipamentos  e  as  bancadas  para  aulas
práticas, além de pias e armários. Com essa ampliação do laboratório,
conseguiremos colocar mais bancadas e atendermos mais alunos por
turma  dos  cursos  atendidos  pelas  disciplinas  de  Zoologia,  que
contemplam 280 alunos no 1° semestre e 200 alunos no 2° semestre.

DBIO 1

6

Construção  de  um  novo  laboratório  de  Botânica  II/DBIO/CCENS.
Justifica-se por nosso laboratório ser pequeno e alocar equipamentos,
reagentes e as bancadas para aulas práticas, além de pias e armários.
Com essa ampliação ou construção de um novo espaço do laboratório,
conseguiremos colocar mais bancadas e atendermos mais alunos por
turma  dos  cursos  atendidos  pelas  disciplinas  da  Botânica,  que
contemplam  aproximadamente  250  alunos  no  1°  semestre  e  250
alunos no 2° semestre. A ampliação ou construção de um novo espaço
do laboratório de Botânica II é um gargalo que impacta diretamente
na carga horária alta do grupo de professores que ainda atuam na
curadoria da coleção de plantas do Campus de Alegre e no Muses.
Assim que o cargo de curadoria do Herbário for regularizado ficará
demonstrando ainda mais a sobrecarga do grupo de professores e que
poderia ser amenizada com a ampliação ou construção de um novo
laboratório.  Vale  ressaltar  que  o  laboratório  encontra-se  também
como  depósito  de  equipamentos  quebrados  e  que  precisam  ser
direcionados para outro ambiente para desafogar o mesmo.

 DBIO 2

7 Construção de uma Unidade de Crescimento de Plantas. Justificativa:  DBIO 2
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Atualmente  as  aulas  práticas  de  Fisiologia  Vegetal  são  realizadas
exclusivamente no Laboratório de Botânica I, utilizando partes de uma
planta  (folhas,  caules,  etc).  Para o entendimento do crescimento e
desenvolvimento  vegetal,  experimentos  são  realizados  e  o  cultivo
ocorre  sob  condições  artificiais  que não favorecem a  dinâmica  das
aulas.  Práticas  ministradas  utilizando  essa  metodologia  não
possibilitam  o  entendimento  de  alguns  processos  fisiológicos.  A
estrutura  possibilitará  a  realização  de  investigações  com  plantas
inteiras e o cultivo de plantas para utilização nas aulas práticas.

8

Elaboração de projeto e construção do Laboratório de Ecologia. Visto
a  grande  demanda  de  disciplinas  obrigatórias  com  carga  horária
prática  (DBI14502  –  ECOLOGIA,  DBI14527-  ECOLOGIA  DE
POPULAÇÕES,  DBI14528  -  ECOLOGIA  DE  COMUNIDADES  E
ECOSSISTEMAS, DBI14529- BIOGEOGRAFIA, DBI05364 - BIOLOGIA DA
CONSERVAÇÃO),  existe  a  demanda  do  espaço  físico  para  o
desenvolvimento  das  atividades.  Ressalta-se  que  metade  da  carga
horária dessas disciplinas é de atividades em laboratório.

DBIO 1

9 Construção do Laboratório de Microscopia DBIO 2

10

Construção de "Laboratório de Práticas Clínicas e Simulação Realística"
para  desenvolvimento  das  atividades  de  ensino-aprendizagem
previstas  para  adequação  do  curso  de  Farmácia  às  Diretrizes
Curriculares Nacionais (2017)

DFN 1

11

Construção de "Laboratório  de Avaliação Nutricional":  demanda de
um  novo  espaço  para  o  laboratório,  considerando  o  aumento  do
número de alunos/turma por turma após o SISU, além da aquisição de
novos  equipamentos  de alto  custo  que foram alocados  no espaço,
reduzindo o espaço disponível para aula dentro do laboratório

DFN 2

12

criação  de  laboratório  de  "Epidemiologia  Nutricional",  através  da
disponibilização aos alunos de computadores com acesso a softwares
estatísticos  e  programas  para  cálculos  dietéticos,  além  de
equipamentos de avaliação nutricional para dar suporte aos projetos
desenvolvidos pelos professores do curso

DFN 1

13 Construção do laboratório de Análise Ambiental  DG 2
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14 Construção do laboratório de Geotecnia 1DG 1

15 Construção do laboratório de Geotecnologia Aplicada  DG 2

16 Construção do laboratório de Preparação de Amostras Geoquímica  DG 2

17 Construção do laboratório de Sedimentologia e Paleontologia DG 1

18 Construção de laboratório para atividades de Extensão DC 1

19
Construção de 4 salas para monitoria e/ou reunião de pequenos 
grupos (grupos de pesquisa, por exemplo)

DQF 1

20

Construção de um laboratório para pesquisa em ensino. Vários cursos 
têm seus laboratórios de graduação, que são usados pela pós-
graduação e a área de ensino poderia ter um laboratório que pudesse 
ser utilizado para as pesquisas e orientandos do PPGEEDUC.

 DQF 1
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