
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  VIGÉSIMO SEGUNDO DIA DO MÊS DE  FEVEREIRO 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;  FABIANA DAYSE MAGALHAES SIMAN MEIRA,  SUBCHEFE
DO DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA E NUTRIÇÃO;  FABRICIA  BENDA DE OLIVEIRA,  CHEFE DO
DEPARTAMENTO  DE  GEOLOGIA;  ELEONÉSIO  STREY,  CHEFE  DO  DEPARTAMENTO  DE
MATEMÁTICA PURA E APLICADA; FLÁVIO MOTA DO COUTO, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
QUÍMICA E FÍSICA;  PEDRO ALVES BEZERRA MORAES,  REPRESENTANTE DOS PROGRAMAS DE
PÓS-GRADUAÇÃO;  JULIANA  DE  LANNA  PASSOS,  COORDENADORA  DO  CURSO  DE  CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS – BACHARELADO; TATIANA SANTOS BARROSO, COORDENADORA DO CURSO DE
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA; DAYAN DE CASTRO BISSOLI, COORDENADOR DO CURSO
DE CIÊNCIA  DA COMPUTAÇÃO;  EDUARDO FRIZZERA MEIRA,  COORDENADOR  DO CURSO DE
FARMÁCIA;  GIOVANNI  DECOT  GALGANO,  COORDENADOR  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;  MARCOS VOGEL, SUBCOORDENADOR DO
CURSO DE QUÍMICA; VALÉRIA ALVES DA SILVA, REPRESENTANTE DO CCENS NO CEPE/UFES  E
CRISTIANA  DA  GAMA  PACHECO  STRADIOTTI,  REPRESENTANTE  DOS  SERVIDORES  TÉCNICO-
ADMINISTRATIVOS.  A  COORDENAÇÃO  DO  CURSO  DE  SISTEMAS  DE  INFORMAÇÃO  E  OS
REPRESENTANTES  DO  CORPO  DISCENTE  ESTÃO  COM  OS  MANDATOS  VENCIDOS. Havendo
quorum a Senhora  Presidente declarou aberta a sessão. Em seguida, solicitou um minuto de
silêncio em memória ao senhor José Luiz Albani que foi vítima, no dia 16 de fevereiro de 2022,
em virtude das fortes chuvas que atingiram o município de Alegre. Logo após, informou que
convidou o Professor Fábio Luiz Partelli,  Diretor de Pesquisa,  para repassar informações da
Comissão para  revisão  e  consolidação do Regulamento Geral  do  Programa Institucional  de
Iniciação Científica da Ufes. O Professor Fábio Luiz Partelli, com a palavra, comunicou que a
intenção  da  comissão  foi  de  junto  aos  conselhos  departamentais  incentivar  os  colegas  a
participarem da revisão do regulamento geral. Nesse sentido, disse que a comissão  convida a
todos  para  realizar  a  leitura  da  atual  normativa  visando  colaborar  com
apontamentos/comentários para o aperfeiçoamento/atualização dos processos estabelecidos
na iniciação científica da Ufes e informou que o prazo para envio das contribuições será até o
dia 31 de março de 2022. A Presidente agradeceu ao professor Fábio e deu início aos trabalhos.
1.  EXPEDIENTE:  Inclusão: A  Presidente  solicitou  a  inclusão  do  Processo  Digital  nº
23068.010853/2022-94-  Coordenação  do  Curso  de  Ciências  Biológicas  Licenciatura-
Encaminha para  homologação  da  nova  coordenação  do  curso. Aprovada  por  unanimidade.
Exclusão: Não houve. 2. APRECIAÇÃO DE ATAS:  2.1 Apreciação da Ata da Sessão Extraordinária
do  dia  07/02/2022  e 2.2  Apreciação  da  Ata  da  Sessão  Extraordinária  do  dia  11/02/2022.
Aprovadas por unanimidade. 3. Ordem do dia: 3.1 Processo digital nº 23068.009947/ 2022-11-
Coordenação do Curso de Sistemas de Informação - Encaminha para homologação e eleição do
professor Fabrício Guedes Bissoli como Coordenador do Curso de Sistemas de Informação, por



                          

um  período  de  2  anos. Em  esclarecimentos,  em  votação.  Aprovado  por  unanimidade.  3.2
Processo digital nº 23068.082552/ 2021-81- Paulo de Tarso Ferro de Oliveira Fortes - Solicita
afastamento para cursar pós-doutorado a partir de 15 de abril de 2022, por um período de dez
meses, no Programa de Pós-Graduação em Geologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Com  a palavra, o Conselheiro Eleonésio Strey fez a leitura de seu  relato com parecer favorável
à aprovação do afastamento. Em esclarecimentos, em votação. Aprovado por unanimidade. 3.3
Constituição da comissão responsável por elaborar novos critérios para definição de ordem
de prioridade para alocação de vagas de Técnicos  e Docentes no CCENS. Conforme decidido
na   reunião  extraordinária  do  dia  11/02/22  cada  departamento  poderia  indicar  um
representante  para  esta  comissão,  desta  forma a  comissão  será  composta  pelos  seguintes
membros: Departamento de Biologia, Elias Terra Werner; Departamento de Química e Física,
Flávio  mota  do  Couto;  Departamento  de  Matemática  Pura  e  aplicada,  Eleonésio  Strey;
Departamento de Computação, Bruno Vilela Oliveira, Departamento de Farmácia e Nutrição,
Eduardo  Frizzera  Meira  e  Departamento  de  Geologia,  Tamires  Costa  Velasco.  Em votação,
aprovado por unanimidade. Será gerada uma portaria de pessoal para designar a composição
da comissão. 3.4 Indicação de  membro para a Comissão Especial com a finalidade de realizar o
levantamento  do  quantitativo  de  salas  de  aulas  teóricas  e  laboratórios  de  ensino  novos
necessários  para  atender  aos  cursos  de Graduação  e  Pós-Graduação  vinculados  ao  CCAE e
CCENS,  bem como,  propor  a  reorganização das  salas  de aulas  existentes  tendo em vista o
aumento do número de ingressantes nos cursos,  para subsidiar  a comissão elaboradora do
plano diretor físico do Campus de Alegre. A Presidente esclareceu que o ideal é indicar um
coordenador  de  curso  de  graduação  e  um  de  pós-graduação,  no  entanto,  no  momento
devemos indicar  apenas  o representante  da graduação,  pois  precisamos aguardar  a eleição
para  a  coordenação  do  programa  de  pós-graduação  em  Agroquímica  antes  de  indicar  o
representante  da pós-graduação.  O Coordenador  do Curso de Farmácia,  professor Eduardo
Frizzera Meira se prontificou a fazer parte da comissão. Em esclarecimentos, em votação. A
indicação do professor Eduardo Frizzera Meira foi aprovada por unanimidade. 3.5 Definição da
divisão das 34 vagas do CCENS entre PaEPE I e II. A Presidente explicou que o CCENS dispõe de
34 vagas atualmente destinadas ao PaEPE I(monitoria), no entanto, a Comissão de Divulgação
do  CCENS  fez  a  solicitação  de  um  bolsista  para  auxiliar  nas  atividades  administrativas  da
comissão, uma vez que a servidora Carla Fernanda Brandão, com formação em jornalismo, foi
removida e não poderá mais atuar da comissão. Explicou ainda que antes das publicações é
necessário  um  certo  trabalho  para  a  confecção  de  artes  e  observação  de  normas,  o  que
demanda  um  tempo  considerável,  sugeriu  então  que  uma  vaga  seja  destinada  para
concorrência de PaEPE  II no edital já publicado pela proplan, ficando as outras 33 vagas para
concorrência  de  PaEPE  I  com  projetos  de  monitoria. Em  esclarecimentos,  em  votação.
Aprovado por unanimidade.  3.6 Posicionamento do CCENS em função da nova resolução do
CEPE referente ao  avanço para a  fase 4 do plano de contingência  da Ufes. A presidente
esclareceu aos  pares  que  apesar  da  aprovação  ao  retorno  100%  presencial  pelo  Conselho
Universitário,  as  modalidades  de  ensino  ainda  serão  definidas  em  normatização  a  serem
aprovadas pela CCG e pelo CEPE, desta forma, por solicitação dos membros da CD do CCENS ,
precisamos aprovar o posicionamento do CCENS em relação ao assunto. Os Conselheiros Flávio
Mota  do Couto  e  Elias  Terra  Werner  fizeram  sugestões  de  encaminhamentos,  após  ampla
discussão e algumas considerações, as seguintes propostas foram colocadas em votação. 1) O
Centro  de  Ciências  Exatas,  Naturais  e  da  Saúde  é  favorável  que,  caso  o  retorno  às  aulas
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presenciais seja aprovado com distanciamento, será necessário ter a possibilidade de continuar
com  EARTE ou híbrido para os casos Excepcionais, como disciplinas/turmas nas quais não seja
possível  atender  à  demanda  completa  de alunos  de  forma 100% presencial.  Aprovado  por
unanimidade. 2)O Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde é favorável que a oferta de
disciplinas seja aprovada para o semestre letivo 2022/1, a partir do momento em que houver
uma resolução que defina o modelo de ensino a ser adotado. Aprovado por unanimidade. 3)O
Centro  de  Ciências  Exatas,  Naturais  e  da  Saúde  tem  entendimento  que  devido  a  nossa
infraestrutura,  ao quantitativo de docentes e as condições precárias de assistência à saúde
proporcionada pelo município de Alegre, seria inviável o retorno 100% presencial. Aprovado
por  maioria.  3.7  Processo  digital  nº  23068.010853/2022-94-  Coordenação  do  Curso  de
Ciências  Biológicas  Licenciatura  -  Encaminha  para  homologação  a  recondução  professora
Tatiana Santos Barroso para a função de Coordenadora e foi eleito o professor Phillipe Mota
Machado  para  a  função  de  Subcoordenador  do  curso  de  Ciências  Biológicas  Licenciatura/
CCENS, ambos com mandatos de dois anos, a partir do dia 06/03/2022. Em esclarecimentos,
em votação. Aprovado por unanimidade. 4. Comunicação: 4.1 A Presidente solicitou atenção à
Instrução Normativa Nº 2, de 9 de fevereiro de 2022, que Normatiza, para o segundo semestre
de 2021, a reorganização da oferta de disciplinas no formato híbrido, considerando o disposto
nas Resoluções nº 31/2021 e 34/2021, do Conselho Universitário, e procedimentos a serem
adotados pelas coordenações dos cursos e pelas direções dos Centros de Ensino para ingresso
dos(as) estudantes dos cursos de graduação nos prédios da Universidade Federal do Espírito
Santo, pois, ontem foi recebido um ofício da Prograd com novas orientações sobre o assunto.
4.2 A  presidente  informou  que  está  aberto  o  Edital  Prograd  n°  005/2022  do  Programa
Institucional  de  Apoio  Acadêmico.  4.3 A  Presidente  comunicou  que  todas  as  viagens  de
interesse institucional, com ou sem ônus para a universidade, devem ser lançadas no SCDP,
anexando  a  documentação  obrigatória.  Para  tanto  as  informações  e  formulários  estão
disponíveis  no  site  do  CCENS  e  ainda  será  encaminhado  um  e-mail  com  maiores
esclarecimentos  a  todos  os  servidores. 4.4 A  Presidente  informou  que  as  solicitações  de
transporte pela universidade tem algumas regras,  que ficaram um pouco esquecidas com a
pandemia, porém solicitou ao setor de transporte que resgatasse estas normas e enviasse a
todos os servidores e discentes. Esclareceu que docentes do CCENS ligados a programas de pós-
graduação do CCAE,  devem solicitar  o  transporte  para  no CCAE,  pois  o  CCENS não recebe
recurso para as demandas destes programas e vice-versa. 4.5 A Presidente informou ainda que
já  chegaram os kits de iluminação, são dois kits para cada departamento e assim que foram
patrimoniados  poderão  ser  entregues.  4.6 Por  fim,  a  Presidente  informou  que  recebeu  a
informação da Nilceia Tavares de que mudou a forma de lançamento do PGC, antes era feito
pelo solicitante de compras, agora passará a ser feito pela Diretoria de Suporte Administrativo.
5. Palavra Livre: não houve.  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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