
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,1
NATURAIS E DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA VIA WEB2
CONFERÊNCIA AO VIGÉSIMO DIA DO MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE, ÀS QUATORZE HORAS,3
SOB A PRESIDÊNCIA DA PROFESSORA NEUZA MARIA BRUNORO COSTA, COM A PARTICIPAÇÃO4
DOS (AS) SEGUINTES CONSELHEIROS (AS): BRUNO VILELA OLIVEIRA, SUBCHEFE DO5
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO; PAULO CÉSAR CAVATE, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE6
BIOLOGIA; RODSON DE ABREU MARQUES, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA; THARSO7
DOMINISINI FERNANDES, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA;8
ALCEMI ALMEIDA DE BARROS, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA E NUTRIÇÃO; PEDRO9
ALVES BEZERRA MORAIS E MARCELO OTONE AGUIAR, REPRESENTANTE DO CCENS NO10
CEPE/UFES; ANDREIA WEISS, REPRESENTANTE DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO; FABIO11
DEMOLINARI DE MIRANDA, COORDENADOR DO COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIAS12
BIOLÓGICAS – BACHARELADO; TATIANA SANTOS BARROSO, COORDENADORA DO COLEGIADO13
DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA; DAYAN DE CASTRO BISSOLI,14
COORDENADOR DO COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO; EDUARDO15
FRIZZERA MEIRA, COORDENADOR DO COLEGIADO DO CURSO DE FARMÁCIA; MÁRIO ALBERTO16
SIMONATO ALTOÉ, COORDENADOR DO COLEGIADO DO CURSO DE FÍSICA; ÉDER CARLOS17
MOREIRA, COORDENADOR DO COLEGIADO DO CURSO DE GEOLOGIA; FABIANA DE CASSIA18
CARVALHO OLIVEIRA, COORDENADORA DO COLEGIADO DO CURSO DE NUTRIÇÃO; MARIA19
APARECIDA DE CARVALHO, COORDENADORA DO COLEGIADO DO CURSO DE QUÍMICA E;20
CRISTINA VALORY DA SILVA, REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS.21
NÃO PARTICIPARAM OS SEGUINTES CONSELHEIROS: LUCIANA ALVES PARREIRA MENINI, CHEFE22
DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA E FÍSICA; VALÉRIA ALVES DA SILVA, COORDENADORA DO23
COLEGIADO DO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. OS REPRESENTANTES DO CORPO24
DISCENTE ESTÃO COM OS MANDATOS VENCIDOS. Havendo quórum a Senhora Presidente25
declarou aberta a sessão. 1.EXPEDIENTE: Não houve inclusão e/ou exclusão. 2. APROVAÇÃO DE26
ATA: 2.1. Apreciação da Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 04/05/2020. Aprovada por27
unanimidade. 3. ORDEM DO DIA: 3.1. Documento avulso nº 23068.020172 /2020-72 - Paulo28
de Tarso Ferro de Oliveira Fortes - Encaminha para apreciação o relatório técnico final de29
cumprimento do objeto referente ao projeto “Levantamento Hidrogeológico do Estado do30
Espírito Santo”. Com a palavra, o Conselheiro Tharso Dominisini Fernandes fez a leitura do31
relato com parecer favorável à aprovação do relatório. No entanto, recomendou que o32
processo fosse encaminhado ao seu coordenador para incluir, de forma expressa, quais os33
objetivos do projeto foram alcançados, visando sua adequação à Resolução 46/2019-CUn/UFES.34
Em esclarecimentos, em votação. Aprovado por unanimidade. 4. COMUNICAÇÃO: 4.1. A35
Presidente informou que foi elaborado um Relatório de Gestão já encaminhado a todos via36
portal. Esclareceu que o relatório não é um detalhamento de prestação de contas, mas um37
histórico dessa gestão chamando atenção para as iniciativas e um registro do que conseguiram38
realizar durante sua gestão dentro do que foi planejado. Agradeceu a colaboração de todos do39
CCENS e também do Suporte Administrativo, do Suporte à Gestão e da Subprefeitura. 4.2. A40
Presidente lembrou que como Pro Tempore não tem Vice-Diretor e que quem assume em caso41
de necessidade é o decano do Conselho Departamental. Ressaltou que, conforme portaria, a42
sua nomeação não tem mandato previsto; porém, ficou registrado que assumirá a Direção até43
que se possa terminar o processo eleitoral já iniciado. 4.3 A Presidente comunicou que todos44
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devem ter recebido via portal um comunicado da PROGEP sobre a 5ª etapa do PDP, a de45
consultoria pública. Explicou que essa é uma etapa em que todos os servidores podem fazer46
sugestões, reclamações ou críticas, tanto do processo de construção do Plano de47
Desenvolvimento de Pessoas, quanto dos PDPs que foram validados pelas unidades48
estratégicas e que estão disponíveis. Nesta etapa não é possível a inclusão de novas49
necessidades individuais de desenvolvimento (planilha 1), mas os servidores poderão sugerir a50
inclusão de cursos prioritários para os servidores de qualquer das unidades estratégicas51
(planilha 2) ou cursos a serem ofertados por uma unidade a servidores de outra unidade52
(planilha 3). 4.4. A Presidente informou que recebeu também a planilha com a demanda de53
nobreak da UFES. Disse que separou a demanda do CCENS e encaminhou aos Departamentos54
para conferência. Caso seja necessário acrescentar outras demandas, solicitou que sejam55
enviadas até amanhã, pois desta vez terá que devolver a planilha validando os pedidos. 4.5. A56
Presidente comunicou que recebeu o Documento avulso nº 23068.023096/2020-57 do57
Departamento de Farmácia e Nutrição encaminhando Plano Anual de Atividades58
Departamental de 2020, de acordo com a resolução vigente. 4.6 Por fim, a Presidente59
comunicou que recebeu o Documento avulso nº 23068.023100/2020-87 do Departamento de60
Matemática Pura e Aplicada encaminhando Plano Anual de Atividades Departamental 2020 ,em61
conformidade com a resolução vigente. 5. PALAVRA LIVRE: A Presidente solicitou aos62
representantes do CCENS no CEPE que repassassem as informações discutidas naquele63
Conselho na reunião do dia anterior, 19/05/20, pois o Conselheiro Éder Carlos Moreira havia64
solicitado à Professora Neuza que o assunto fosse incluído em pauta. O Conselheiro Pedro65
Bezerra Moraes informou que neste dia houve a aprovação do ad referendum que antecipa a66
colação de grau dos cursos de Medicina, Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia, devido à67
possibilidade de inclusão desses profissionais já na frente de trabalho para o COVID-19. Foi68
aprovada também uma nota do CEPE contrária à manutenção da data do ENEM. No ponto69
seguinte da reunião, a ADUFES encaminhou a solicitação de discussão sobre a suspensão do70
calendário sendo aceita a solicitação normalmente e aberta à discussão sobre o tema. O71
primeiro questionamento foi se seria admitida apenas a discussão ou também a revogação da72
Resolução nº 48/2019 (calendário acadêmico). Neste ponto então abriu-se já a discussão sobre73
a revogação de tal resolução pois, se realizada a revogação da mesma, deve ser feita por meio74
de nova resolução conjunta entre CEPE e CUn para não ficarmos no limbo com relação ao75
calendário. Revogar o calendário acadêmico coloca na ilegalidade o que se fez até o dia 17/03,76
bem como estágios, colações de grau e outras atividades que seguem normalmente, até77
mesmo o cancelamento de matrícula. A Resolução nº 07/2020 além de impor uma situação de78
não cumprir a nº 48/2019 (calendário acadêmico), acaba entrando no que é de competência do79
CEPE em alguns dos seus artigos. O encaminhamento dado na reunião do CEPE foi para80
ampliação da discussão nos Centros, junto aos docentes, com resposta até o dia 28/05 a fim de81
discutir as implicações e dar esclarecimentos. O Conselheiro Éder Carlos Moreira manifestou-se82
em relação à pandemia e a continuidade das atividades acadêmicas presenciais na UFES/CCENS.83
Solicitou que fosse agendada uma reunião para a discussão do assunto e propôs alguns84
questionamentos, por se tratar de uma pandemia com uma implicação grave à saúde e bem85
estar de todos. Os questionamentos apontados foram: se houver retorno às aulas, ou a86
qualquer momento, o aluno teria direito a trancar a matrícula no semestre ou em disciplinas87
frente às diferentes condições sociais e econômicas? Seria possível doar um computador aos88
alunos que não o tem e dar um auxílio para a internet? O formato de aulas EAD traz um89
prejuízo muito grande à criatividade e aprendizagem dos alunos. Não há a necessidade de90
demitir funcionários terceirizados e professores substitutos, porque as atividades da UFES91
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continuam em andamento, de forma remota, bem como a Universidade tem autonomia para92
gerenciar estas situações. A Presidente propôs uma reunião extraordinária para o dia93
27/05/2020. Após a concordância dos Conselheiros, ela sugeriu que antes o assunto fosse94
discutido nos Departamentos, Colegiados ou NDEs para que os Conselheiros trouxessem95
subsídios para a reunião, de forma que um posicionamento possa ser encaminhado ao CEPE no96
dia 28. Por fim, o Conselheiro Bruno Vilela Oliveira informou que o professor Fabrício Guedes97
Bissoli abdicou da função de Chefe do Departamento de Computação, portanto na qualidade de98
Subchefe assumiria a chefia até que haja nova eleição. Nada mais havendo a tratar, eu,99
Clemiuda Pellanda de Souza, Chefe de Secretaria- CCENS, lavrei a presente ata, constando de100
102 (cento e duas) linhas, 03 (três) páginas e que, depois de lida e aprovada, será pelos(as)101
Senhores(as) membros assinada.102
Neuza Maria Brunoro Costa –103
Simone Aparecida Fernandes -104
Alcemi Almeida de Barros -105
Andreia Weiss -106
Bernardo Ignatowski Barcelos –107
Bruno Vilela Oliveira -108
Cristina Valory da Silva –109
Dayan de Castro Bissoli -110
Éder Carlos Moreira –111
Eduardo Frizzera Meira -112
Fabiana de Cássia Carvalho Oliveira -113
Fábio Demolinari de Miranda –114
Luciana Alves Parreira Menini –115
Marcelo Otoni Aguiar -116
Maria Aparecida de Carvalho -117
Mario Alberto Simonato Altoé -118
Paulo César Cavate -119
Pedro Alves Bezerra Morais –120
Rodson de Abreu Marques -121
Tatiana Santos Barroso -122
Tharso Dominisini Fernandes –123
Valéria Alves da Silva -124


