
 
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 DÉCIMO SEXTO DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE, 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; MIRIAM CRISTINA ALVAREZ PEREIRA, SUBCHEFE 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; THARSO DOMINISINI FERNANDES,          
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA; LUCIANA ALVES PARREIRA           
MENINI, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA E FÍSICA; MARCOS VOGEL, REPRESENTANTE           
SUPLENTE DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO; FÁBIO DEMOLINARI DE MIRANDA,         
COORDENADOR DO COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BACHARELADO; DAYAN DE            
CASTRO BISSOLI, COORDENADOR DO COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO;           
HEBERTH DE PAULA, SUBCOORDENADOR 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; VALÉRIA           
ALVES DA SILVA, COORDENADORA DO COLEGIADO DO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E             
REPRESENTANTE DO CCENS NO CEPE/UFES. NÃO PARTICIPOU TATIANA SANTOS BARROSO,          
COORDENADORA DO COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA. O           
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS E OS REPRESENTANTES DO CORPO         
DISCENTE ESTÃO COM OS MANDATOS VENCIDOS. Havendo quorum, a Senhora Presidente           
declarou aberta a sessão e agradeceu pelo apoio à chapa 1 durante o processo da pesquisa eleitoral                 
para Diretor do CCENS. 1.EXPEDIENTE: 1.1.Inclusão: A Presidente solicitou a inclusão do Processo             
digital 23068.038510/2020-22 - Helen Moura Pessoa Brandão - Solicita interrupção da licença para             
cursar doutorado e retorno às atividades. Aprovada por unanimidade. 1.2. Exclusão: A Conselheira             
Maria aparecida de Carvalho solicitou a exclusão do Documento avulso 23068.052049/2020-11 -            
Colegiado do Curso de Química - Encaminha para aprovação do plano de trabalho da disciplina               
DQF10495 - Físico-Química Experimental (versão 2009), a ser ofertada no semestre especial 2020/2,             
no modelo EARTE, pois não havia necessidade do documento ser apreciado no Conselho             
Departamental. Aprovada por unanimidade. 2. APROVAÇÃO DE ATA: 2.1. Apreciação da Ata da             
Sessão Ordinária realizada no dia 24/11/2020. Aprovada por unanimidade. 3. Ordem do dia: 3.1.              
Processo Digital nº 23068.054498/2020-01 -Colegiado do Curso de Ciências Biológicas          
Bacharelado - Homologação do ad referendum emitido pela Diretora pró-tempore do CCENS,            
professora Neuza Maria Brunoro Costa, referente à eleição da professora Adriane Cristina Araújo             
Braga para exercer a função de Subcoordenadora do colegiado do Curso de Ciências Biológicas              
Bacharelado para complementar o mandato da atual Coordenação, ou seja, até 07/04/2021. Em             
esclarecimentos, em votação. Aprovada por unanimidade. 3.2. Processo Digital nº          
23068.073312/2019-71 - Alcemi Almeida de Barros- Homologação do ad referendum emitido pela            
Diretora pró-tempore do CCENS, professora Neuza Maria Brunoro Costa, referente à remoção do             
professor Alcemi Almeida de Barros do DFN/CCENS para o DEIS/CCS, Considerando o parecer             
favorável do Relator do Conselho Departamental do CCENS, Éder Carlos Moreira (sequencial 72);             
considerando as aprovações nas instâncias anteriores, quais sejam: Departamento de Farmácia e            



  
 
 
Nutrição - DFN/CCENS (sequenciais 8 e 68), Colegiado do Curso de Nutrição DEIS/CCS (sequencial              
36), Departamento de Educação Integrada em Saúde - DEIS/CCS (sequencial 40) e do Conselho              
Departamental do CCS (sequencial 60) e considerando ainda que a Remoção do professor Alcemi              
Almeida de Barros está condicionada à contrapartida do código de vaga Nº 0283942, decorrente da               
aposentadoria da docente Maria Del Carmen Bisi Molina. Em esclarecimentos, em votação.            
Aprovada por unanimidade. 3.3. Processo digital nº 23068.055650/2020-65- Departamento de          
Matemática Pura e Aplicada- Encaminha para homologação a eleição dos professores Eleonesio            
Strey e Patrícia Elaine Desideri, respectivamente, como Chefe e Subchefe do DMPA, a partir de               
janeiro de 2021, por um período de 2 anos, tendo em vista o pedido de dispensa do atual chefe,                   
Tharso Dominisini Fernandes. Em esclarecimentos, em votação. Aprovada por unanimidade. 3.4.           
Processo digital nº 23068.050920/2020-41- Victor do Nascimento Martins- Solicita afastamento          
para estágio pós-doutoral, a partir de 10/03/2021, por um período de 12 meses, a fim de realizar                 
estágio de pós-doutorado, onde será desenvolvido o projeto de pesquisa intitulado “Investigações            
sobre Códigos de Grupo” a ser realizado sob a supervisão do Prof. Tierry Corrêa Petit Lobão da                 
Universidade Federal da Bahia. Com a palavra a Conselheira Valéria Alves da Silva fez a leitura de                 
seu relato com parecer favorável ao afastamento. Em esclarecimentos, em votação. Aprovado por             
unanimidade. 3.5. Processo digital nº 23068.046846/2020-69 - Elias Terra Werner- Solicita           
prorrogação de seu afastamento para estágio pós-doutoral por mais 4 meses. Com a palavra a               
Conselheira Luciana Alves Parreira Menini fez a leitura de seu relato com parecer favorável à               
prorrogação, desde que sejam anexados ao processo os relatórios que foram disponibilizados via             
links do Dropbox, e/ou outros documentos como comprovante de efetiva participação ou            
aproveitamento da ação de desenvolvimento no período transcorrido da data de início do             
afastamento até a data do pedido de prorrogação (em atendimento ao artigo 20 do Decreto da                
PNDP) e o relatório correspondente ao período de afastamento originalmente concedido (em            
atendimento ao Art. 19º da Resolução Nº 31/2012 CEPE/UFES). Em esclarecimentos, em votação.             
Aprovada por maioria. 3.6. Processo digital nº 23068.052487/2020-89 - Aureo Banhos dos Santos -              
Solicita prorrogação de seu afastamento para estágio pós-doutoral por mais 6 meses. Com a palavra               
a Conselheira Luciana Alves Parreira Menini fez a leitura de seu relato com parecer favorável à                
prorrogação, desde que sejam anexados ao processo os comprovantes de efetiva participação ou             
aproveitamento da ação de desenvolvimento no período transcorrido da data de início do             
afastamento até a data do pedido de prorrogação, conforme solicitado pelo Departamento de             
Biologia, e o relatório correspondente ao período de afastamento originalmente concedido (em            
atendimento ao Art.19º da Resolução Nº 31/2012 CEPE/UFES). Em esclarecimentos, em votação.            
Aprovada por maioria. 3.7. Processo digital nº 23068.053480/2020-84- Erika Takagi Nunes -            
Solicita afastamento para licença capacitação, por um período de 90 dias, iniciando em 22/02/2021,              
para realizar estudo programado Intitulado “Aprendizagem sobre técnicas e materiais de           
modelagem para criação de modelos didáticos físicos e/ou digitais para o ensino da morfologia”,              
desenvolvido de forma remota e individual, com carga-horária de 396 h, sob a orientação da Profa.                
Taissa Rodrigues Marques da Silva. Com a palavra, o Conselheiro Tharso Dominisini Fernandes fez a               
leitura de seu relato com parecer favorável à aprovação do afastamento. Em esclarecimentos, em              
votação. Aprovada por unanimidade. 3.8. Documento Avulso 23068.055305/2020-21 -         
Departamento de Farmácia e Nutrição- Encaminha para homologação o Plano de Atividades            
Departamentais 2021. A Presidente esclareceu que os arquivos constantes no processo não            
puderam ser apresentados, pois ultrapassou a quantidade de páginas permitidas na RPN e passou a               
palavra ao Conselheiro Wagner Miranda Barbosa, subchefe do DFN, para dar as informações que              
julgasse necessárias. Ele informou que foram anexados ao documento os Relatórios de Progressão             
Docente e as Fichas de Qualificação de cada Professor do Departamento, em conformidade com a               
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Resolução nº 09/2017-CCENS, além dos Planos de Atividades Docentes referentes ao ano de 2020,              
conforme Artigo 8º da Resolução nº 37/2020 do Conselho Universitário e que tudo foi aprovado na                
Câmara Departamental. Em esclarecimentos, em votação. Aprovada por maioria. 3.9. Indicação de            
nomes para compor a Câmara de Pesquisa. A Presidente informou que antes de ser eleita para o                 
Cargo de Diretora, era a representante do CCENS na Câmara de Pesquisa da UFES, porém agora não                 
teria condições de continuar com este compromisso. Esclareceu que esta indicação é prerrogativa             
da Direção de Centro e que não haveria necessidade de aprovação no Conselho, no entanto, para                
ser mais democrático encaminhou comunicado a todos os docentes para manifestação de            
interessados em assumir a representação. A Secretaria recebeu três manifestações de interesse:            
André Gustavo Vasconcelos Costa, Fabricia Benda de Oliveira e Janaina Cecília Oliveira Villanova             
Konishi. A Presidente abriu uma enquete nominal, onde o mais votado seria indicado como titular e                
o segundo mais votado como suplente. O resultado da enquete foi o seguinte: André Gustavo               
Vasconcelos Costa, 9 votos; Janaina Cecilia Oliveira Villanova Konishi, 5 votos e Fabricia Benda de               
Oliveira, 3 votos. Serão indicados os professores André Gustavo Vasconcelos Costa e Janaina Cecilia              
Oliveira Villanova Konishi, respectivamente com representantes titular e suplente para compor a            
Câmara de Pesquisa. Aprovado por unanimidade. 3.10 Indicação de membro titular para compor a              
CPAD para complementar o mandato dos membros atuais. A Presidente explicou que o prof.              
Eleonesio Strey foi eleito chefe do DMPA e solicitou seu desligamento da CPAD a partir de janeiro,                 
quando assumirá a chefia. Dessa forma foi feita a divulgação solicitando a indicação de interessados               
em substituí-lo. Houve apenas a indicação da professora Klesia Pirola Madeira pelo DFN. Em              
Esclarecimentos, em votação. O nome da professora Klesia Pirola Madeira foi aprovado por             
unanimidade para compor a CPAD a partir de janeiro de 2021, em substituição ao professor               
Eleonesio Strey. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO 10 DE DOIS MIL E VINTE. 3.11. Eleição para               
representante suplente do CCENS no CEPE/UFES para complementar o mandato dos atuais            
representantes. Em razão do pedido de dispensa do representante titular, Éder Carlos Moreira, a              
sua suplente Maria Aparecida de Carvalho assumiu a vaga de titular e foi feita divulgação               
solicitando manifestação de interessados em assumir a vaga de suplente. Não houve manifestações             
nesse sentido. A Presidente consultou aos presentes se alguém gostaria de se candidatar. O              
Conselheiro Marcos Vogel se apresentou como candidato suplente, dessa forma, a Chapa composta             
pelos professores Maria Aparecida de Carvalho e Marcos Vogel, respectivamente como           
representantes titular e suplente do CCENS no CEPE/ UFES foi aprovada por unanimidade para              
complementar o mandato dos atuais representantes, ou seja, até 31/05/2022. 3.12. Processo            
digital 23068.038510/2020-22 - Helen Moura Pessoa Brandão - Solicita interrupção da licença para             
cursar doutorado e retorno às atividades a partir do dia 30/11/2020. Com a palavra a Chefe do                 
Departamento de Química e Física explicou que aprovou a solicitação da professora ad referendum,              
pois ela já havia se apresentado ao departamento e formalizado seu pedido de suspensão da               
licença e retorno às atividades desde o dia 30 de novembro, logo após a defesa de sua tese. No                   
entanto, quando o processo com o pedido de suspensão chegou ao DDP foi devolvido solicitando a                
aprovação na Câmara e no Conselho Departamental. Em votação. Aprovada por unanimidade. 4.             
COMUNICAÇÃO: 4.1 A Presidente lembrou que já foi encaminhado, por e-mail, a todos os              
departamentos ou a todos os servidores dependendo do assunto, o ofício 02/2020 da ADUFES, que               
trata do estudo sobre trabalho remoto na UFES; O ofício 52/2020 da PROGRAD, que trata da                
readequação dos planos de trabalhos para o ensino híbrido; e as Resoluções 56/2020 do CEPE e a                 
53/2020 do CUn, que tratam das adequações para o retorno às atividades de ensino a partir de                 
primeiro de janeiro com possibilidade de implantação do ensino híbrido ou não. 4.2 A Presidente               
esclareceu que no ano de 2020, devido à pandemia, houve uma sobra de recursos na UFES, com                 
isto, cada centro de ensino ficou com cerca de 300 mil reais para aquisição de equipamentos. O                 
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CCENS optou por aderir a uma Ata de Registro de Preço do ministério da Economia com                
possibilidade de adquirir cerca de 85 computadores da marca DEL, que serão distribuídos no centro               
de acordo com a necessidade, a serem discutidas posteriormente. Houve ainda a destinação de 73               
mil para a compra de mobiliários. A Conselheira Luciana Alves Parreira Menini manifestou seu              
descontentamento com a destinação do recurso, pois o departamento fez o levantamento das             
necessidades de equipamentos extremamente importantes, conforme solicitado pela gestão         
anterior, e agora eles não serão adquiridos. A Presidente Esclareceu que isto foi apenas comunicado               
a ela pela direção anterior no início de sua gestão e que se solidariza com a professora. Ressaltou                  
que perguntou ao Diretor de Suporte Administrativo, Luiz Henrique Tinelli se havia possibilidade de              
sobra de recurso no próximo ano? Ele entende que sim, caso as atividades presenciais não voltem                
no início do ano. Dessa forma, a Presidente disse que gostaria de fazer um levantamento das                
necessidades e apresentar planilhas com as demandas de todos os departamentos até fevereiro de              
2021. Pretende levar esta demanda ao Conselho para definir as prioridades de forma que isto fique                
registrado e não se perca com mudanças de chefias e direção e, isso precisa ser mostrado para a                  
administração central para que tenham conhecimento das nossas necessidades. Explicou que           
gostaria de conversar com todos os setores, porém devido ao período em que assumiram a Direção                
preferiu deixar para iniciar a partir de janeiro com os que estiverem aqui e em seguida os outros, na                   
medida do possível. Com a palavra o Conselheiro Heberth de Paula sugeriu que fossem utilizadas as                
planilhas com dados coletados no início da gestão passada, onde cada docente listava a quantidade               
necessária de reagentes e outros materiais para aula prática. Sugeriu ainda que pedíssemos ajuda              
ao CCAE na busca de recursos em Vitória, uma vez que ministramos as disciplinas básicas para                
todos os seus cursos e se colocou à disposição para ajudar no que for preciso. 4.4 A Presidente                  
informou que estão em andamento os pregões para construção do NEBES e da reforma do prédio                
do REUNI e espera que alguma das empresas concorrentes tenha todos os requisitos para dar início                
às obras. 5. PALAVRA LIVRE: Com a palavra o Conselheiro Éder Carlos Moreira informou, mas               
especificamente para a Chefia do DQF, que de acordo com o Ofício 45 da PROGRAD, os processos                 
de criação de novas disciplinas devem conter em seus planos de trabalho as ementas das               
disciplinas. O Conselheiro Wagner Miranda Barbosa pediu a palavra para transmitir, em nome do              
professor Alcemi Almeida de Barros, Chefe do DFN até o início de dezembro, os agradecimentos e o                 
carinho em relação ao tempo em que permaneceu como membro do Conselho e desejar a todos                
um Feliz Natal. O Conselheiro Heberth de Paula pediu a palavra para fazer 3 colocações: 1- Pedir a                  
Direção que visse com carinho especial em relação a questão da compra de equipamentos para aula                
prática, pois concorda com a Conselheira Luciana em relação ao trabalho que os departamentos              
tiveram para fazer o levantamento das necessidades, porém entende que não foi um problema              
causado pela direção atual. 2- Chamou a atenção sobre a chave de acesso à reunião enviada na                 
convocação, porque pela segunda vez não conseguiu acesso à sala. 3- O Curso de Farmácia tem                
planejado para 15 alunos finalistas, considerando as resoluções do CEPE e CUN, as atividades              
práticas presenciais e precisa garantir as condições de biossegurança para que isto aconteça. Em              
relação à Chave de Acesso ficou esclarecido que houve um engano por parte do professor Heberth,                
pois a chave enviada na convocação estava correta. A Conselheira Luciana Alves Parreira Menini              
questionou se deveria inserir no ponto o recesso de final de ano dos docentes que decidirem                
usufruir do benefício. Foi esclarecido que o recesso pode ser inserido no ponto pelo docente sim. O                 
Conselheiro Gláucio de Mello Cunha com a palavra esclareceu que, pela experiência como chefe de               
setor em administrações anteriores, acredita que a Administração Central da UFES demorou em             
definir os valores que seriam destinados a cada centro para compra de equipamentos e não houve                
tempo hábil para fazer o processo licitatório, desta forma optou-se por ata de registro de preço,                
comprando o que era possível e, felicitou a todos pelas festas de final de ano. O Conselheiro Rodson                  
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de Abreu Marques com a palavra informou que ontem participou da reunião da Câmara de               
Pesquisa, a pedido da professora Taís, onde foi aprovada a normatização sobre o uso REDcap na                
UFES, na qual haverá um Comitê Gestor para avaliar e aprovar os pedidos aptos de credenciamento                
do REDCap. Esse Comitê gestor será composto por um representante titular e um suplente de cada               
Centro; Informou também que já estão aprovando os pedidos de credenciamento de laboratório             
Multiusuário; Informou ainda sobre as normas referentes à Indicação estudantil (nível de         
graduação) para realização de cursos de idiomas de forma gratuita em Vitória. No que se refere aos                
alunos matriculados na graduação, terá direito a concorrer a vaga gratuita no curso de línguas,               
indicado pela PRPPG, os alunos que estão inscritos como PIVIC da Ufes. Será enviado um e-mail               
pelo DPq, aos estudantes para manifestarem interesse; Sobre os recursos FAP, foi feito um relato             
da situação atual. O ponto não foi deliberativo, sendo apresentada a planilha de gastos e os                
recursos que serão utilizados para o ano que vem e, que o pacote chamado “enxoval” está                
suspenso, por fim desejou boas festas a todos. A Presidente agradeceu a presença dos              
Conselheiros, desejou boas festas e um Feliz Natal a todos e encerrou a Sessão. Nada mais havendo                 
a tratar, eu, Clemiuda Pellanda de Souza, Chefe de Secretaria-CCENS, lavrei a presente ata,              
constando de 206 (duzentas e seis) linhas, 05 (cinco) 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 -  
Cristina Valory da Silva – 
Dayan de Castro Bissoli -  
Éder Carlos Moreira – 
Eduardo Frizzera Meira -  
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 -  
Tharso Dominisini Fernandes –  
Valéria Alves da Silva –  
Wagner Miranda Barbosa - 
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