UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Ciências Exatas
ATA
DA
TERCEIRA
REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA
DO
CONSELHO
DEPARTAMENTAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO ANO DOIS MIL E QUATORZE.

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às nove horas e trinta
minutos, na sala de reunião do CCE, foi realizada a terceira Sessão extraordinária do
Conselho Departamental do Centro de Ciências Exatas, da Universidade Federal do Espírito
Santo, com a presença dos seguintes Conselheiros: Prof. Armando Biondo Filho (Diretor e
Presidente), Prof. Milton Koiti Morigaki (Vice-Diretor), Profa. Priscila Paiva Luz (COLQUI),
Prof. Clisthenis Ponce Constantinidis (Coordenador-Adjunto do Programa de Pós-Graduação
em Física), Prof. Antonio Canal Neto (COLFIS), Profa. Rosangela Cristina Barthus (DQUI),
Prof. Alexandre Loureiros Rodrigues (COLEST), Profa. Ana Cristina Staut Simmer Schunk
(DEST), Prof. José Gilvan de Oliveira (Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Matemática), Profa. Magda Soares Xavier (COLMAT), Prof. Rogério Netto Suave (DFIS),
Marcio Malacarne (Representante dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação do
CCE). Havendo número legal de membros presentes, o senhor Presidente, declarou
aberta a seção. . PONTO ÚNICO - FLEXIBILIZAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO
DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DO CCE - Prof. Armando Biondo
Filho, Diretor do CCE informou que no dia 31/01/2014 foi realizada a reunião onde uma
das deliberações foi a apreciação da flexibilização de jornada de trabalho dos servidores
técnicos Administrativos do CCE. Informou também que no dia 26/11/2014 foi realizada a
reunião ordinária e teve como ponto de pauta análise das propostas apresentadas pelos
TAE’S, solicitando flexibilização da jornada de trabalho dos setores do CCE, unificação
de Colegiados, unificação dos Departamentos, unificação das Pós-graduações e
unificação da Secretaria Geral do CCE. Por falta de quórum, a reunião foi encerrada
ficando este ponto de pauta transferido para esta reunião. Comunicou aos membros
presentes que nesta reunião extraordinária todos os processos que anteriormente não
foram analisados teriam de ter uma posição final quanto à aprovação das unificações e
da flexibilização da jornada de trabalho para assim atender a Resolução 60/2013, e após
encaminhar a Comissão Especial instituída pela Portaria 3165/2013.GR. Esclareceu que se
o Centro
funcionasse até 21 horas, ou seja, atendendo os três turnos, ele
automaticamente já teria autorizado a jornada ininterrupta sem precisar passar por
reunião. Disse que o Centro vem passando por situações críticas, seu quadro de
servidores está cada vez mais reduzido, existem no momento vários servidores prestes a
aposentar e têm nove funcionários com cargos extintos, logo fica inviável o
funcionamento de cada setor com três funcionários. Análise das propostas
apresentadas pelos servidores Técnicos Administrativos da Educação lotados na
Secretaria Geral do Centro de Ciências Exatas, Biblioteca Setorial, dos Colegiados
de Curso de Física, Estatística, Matemática e Química, Pós-Graduação em Química,
Pós-Graduação em Matemática, Departamento de Matemática, Departamento de
Estatística, Departamento de Física e dos servidores atuantes nos Laboratórios do
Ensino de Química. O Diretor do informou que vários servidores do CCE protocolaram
diversos pedidos de unificação de secretarias e flexibilização da jornada de trabalho e
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deu o seguinte encaminhhamento: Colocar em apreciação a unificação das secretarias
dos Colegiados, unificação das Secretarias dos Departamentos, unificação das
Secretarias das Pós-Graduações, unificação da Secretaria Geral do CCE e Setor de
Assessoria de Gestão. Apreciação da solicitação da unificação dos Colegiados de
Cursos. Após discussão, o Conselho Departamental votou contra a unificação por seis
votos contrários contra cinco a favor. O Conselheiro Márcio Malacarne pediu para
registrar em ata, o seu voto favorável. A coordenadora do Colegiado de curso de
Química, Prof. Priscila Paiva Luz esclareceu que o Colegiado não tem necessidade de
funcionar até às dezenove horas, tendo em vista o curso ser Vespertino. O coordenador
do Colegiado de Física, prof. Antônio Canal Netto relatou da necessidade de alocação de
mais um servidor para viabilizar o atendimento ao público do colegiado, uma vez que o
curso é integral (matutino, vespertino e noturno). Ele informou também, que os
coordenadores anteriores enviaram memorandos solicitando servidor. Apreciação da
unificação dos Departamentos. Após ampla discussão, o Conselho Departamental
decidiu contra a unificação dos Departamentos em dez votos contrários e um a favor. O
Chefe do Departameno de Física, prof. Rogério Netto Suave disse que o Departamento
não tem necessidade do funcionar por doze horas. Disse que o atendimento poderá ser
das 9 às 17h. Pediu que seu voto contrário ficasse registrado em ata. O Conselheiro
Márcio Malacarne pediu que seu voto favorável ficasse registrado em ata. Apreciação
da unificação das Pós-Graduações. Após ampla discussão o Conselho Departamental
votou contra a unificação por dez votos contrários e um a favor. O prof. Chistenis Ponce
Constantinidis, Coordenador-Adjunto da Pós-Graduação em Física, disse que o servidor
técnico-Administrativo em Educação, lotado na Pós- Graduação de Física, também não
tem interesse na unificação tendo em vista os prédios administrativos funcionarem
afastados. O coordenador do PPGMAT, prof. José Gilvan de Oliveira relatou da
necessidade de mais um servidor, para um atendimento de melhor qualidade para os
alunos uma vez que a demanda de serviços vem aumentando. Ele esclareceu que já foi
enviado memorandos à Direção do Centro solicitando servidor. O servidor Márcio
Malacarne pediu para registrar em ata, seu voto favorável. Apreciação da flexibilização
da jornada de trabalho. O Diretor colocou no encaminhamento a Jornada Ininterrupta no
CCE. Após ampla discussão foi aprovada a Jornada Ininterrupta para as Unidades e
Setores do CCE: Secretaria Geral do Centro: Setor de Protocolo e Recepção, Setor
de Cerimonia e Eventos e Núcleo de Apoio Acadêmico; Serviço
Audiovisual,Serviço de Reprografia, Serviço de Auditório, Espaço Físico e Núcleo
Administrativo Financeiro: Setor de Compras e Patrimonio, Setor de Diárias e
Passagens
e Assessoria de Gestão – Setor de Infraestrutura; Serviço de
Manutenção Predial e Serviço de Limpeza (Prot. Nº 23068.771802/2014-22),
Secretarias dos Departamentos (Prot. Nº 23068.771678/2014-03-DEST, Prot. Nº
23068.771308/2014-68-DMAT, Prot. Nº 23068.771908/2014-26-DFIS), Secretaria das
Pós-Graduações (Prot. Nº 23068.781390/2014-39 - PPGQUI, e Biblioteca Setorial
(Prot. Nº 23068.782139/2014-91). Foi decidido em reunião que a jornada de trabalho
ininterrupta nas secretarias funcionarão das 7 h às 19h e que a flexibilização ocorrerá
onde tenha no minimo dois servidores. A jornada de trabalho ininterrupta foi aprovada
com nove votos a favor e dois contra. O prof. Rogério Netto Suave pediu que o seu
voto contrário ficasse registrado em Ata. O Diretor do Centro, prof. Armando Biondo Filho
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esclareceu que as secretarias onde possui somente um servidor funcionará oito horas
diárias, e assim que for providenciado outro servidor, também funcionará em Jornada
Ininterrupta podendo flexibilizar para seis horas diárias para cada servidor. O Diretor do
CCE, Prof. Armando Biondo Filho solicitou que o processo 23068.018457/2014-03,
fosse retirado de pauta e encaminhado aos servidores TAE’S, atuantes nos Laboratórios
de Ensino de Química, vinculados ao Departamento de Química, a fim de se
manifestarem quanto ao funcionamento do Laboratório 2, no horário das 13 às 19h, uma
vez que o funcionário Thieres Magaive Costa Pereira encontra-se em afastamento. Após
ampla discussão, a maioria dos Conselheiros aprovaram a decisão do Diretor do Centro
de Ciências Exatas. Ficou acordado entre os membros presentes que este processo e as
demais propostas que ainda não foram encaminhadas a Direção do Centro de Ciências
Exatas, serão inclusos na próxima reunião do Conselho Departamental, que está prevista
para o dia dezessete de dezembro de dois mil e quatorze, a fim de atenderem a
Resolução 60/2013. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente agradeceu as
presenças e declarou a sessão encerrada. E eu, Luzinete Correa, Secretária ad hoc, lavrei a
presente ata, que após lida e aprovada, segue devidamente assinada pelos membros. VitóriaES, cinco de dezembro de dois mil e quatorze.
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