ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO,
REFERENTE AO ANO DOIS MIL E DOZE.
Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, às nove horas e trinta
minutos, na sala 30 do IC-I, foi realizada a terceira Sessão Ordinária 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), Ana
Claudia Locateli (Representante do CCE no CEPE), Profa. Ana Cristina Staut Simmer Schunk
(DEST), Prof. Valdemar Lacerda Junior (Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Química), Paulo César Martins (Representante dos servidores Técnico-Administrativos do
CCE), Reginaldo Bezerra dos Santos (DQUI), Prof. Rogério Netto Suave (DFIS), Profa. Geiza
Esperandio de Oliveira (Coordenadora do COLQUI), Prof. José Alexandre Nogueira
(Subcoordenador do Colegiado de Física), Prof. Sérgio Vitorino Borba Gonçalves
(Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física), Prof. Antonio Luiz Rosa (DMAT),
Prof. Jair Carlos Checon de Freitas (Representante do CCE no CEPE), justificativa de ausência
do professor Milton Koiti Morigaki (Vice-Diretor do CCE). Havendo número legal de membros
presentes, o senhor Presidente declarou aberta a seção. Ponto 1 – Comunicações: 1.1 – O
Diretor do CCE, Prof. Armando Biondo Filho deu ciência ao Conselho Departamental do CCE
da reunião administrativa entre os chefes dos Departamentos de Estatística, Física, Matemática
e Química para a distribuição da verba da Biblioteca. O Departamento de Estatística ficou com
um total de R$14.288,49, o Departamento de Física R$19.406,24, o Departamento de
Matemática R$20.505,24, e o Departamento de Química com R$19.406,24. 1.2 – Memo nº
114/2011-CCE – Solicitando a instalação de todo o cabeamento de rede nos prédios do CCE.
1.3 – Memo Circ. Nº 004/2012-PROGRAD – Solicitando resposta ao Ministério Público Federal
sobre os cursos de graduação em que há aulas em mais de um turno para alunos de um
mesmo período. 1.4 – O Diretor do CCE comunicou que foi autorizado a construção do prédio
da Pós-Graduação de Química e Matemática. . Ponto 2 – Apreciação e Aprovação das Atas:
2ª Ordinária/2012 e 1ª. Extraordinária/2012 – Leitura da 2ª. Ata Ordinária/2012 (reunião
27/03/12), em votação, aprovada por unanimidade. Leitura da 1ª. Ata Extraordinária/2012
(reunião 03/04/2012), em votação, aprovada por unanimidade. . Ponto 3 – Proc. Nº
23068.003648/2012-09 - Solicitação de Abertura de Edital para Concurso de Professor
Visitante Estrangeiro para o Departamento de Matemática – O Chefe do Departamento de
Matemática, Professor Antonio Luiz Rosa encaminhou o Memorando nº 17/2012-DMAT/CCE à
direção do CCE solicitando abertura de Edital de Concurso de Professor Visitante Estrangeiro.
Consta do pedido: número de vagas: 01 (uma); Área/Subárea de conhecimento: Física
Matemática/Teoria de Cordas; Regime de Trabalho: DE; Natureza do processo seletivo:
Análise do curriculum vitae e do plano de trabalho de cada candidato. Comissão Examinadora
Professores: Fábio Júlio da Silva Valentim (Presidente), Fabiano Petronetto do Carmo,
Leonardo Meireles Câmara. Em votação, aprovado por unanimidade. . Ponto 4 – Proc. Nº
23068.005347/2012-10 - Afastamento do Professor Valdemar Lacerda Júnior para
participação no Petrophase 2012, de 11 a 14/06/2012, cidade de St. Petersburg –
Flórida/EUA – Leitura do parecer dado pelo Conselheiro Professor Rogério Netto Suave
informando que “considerando que o processo de afastamento do Prof. Valdemar Lacerda
Júnior, com ônus parcial, está de acordo com as normas vigentes, contendo todas as peças
necessárias, sou de parecer favorável a liberação solicitada”. Em votação o parecer, aprovado
a unanimidade. . Ponto 5 – Regulamentação do LEAMA/DMAT – O Diretor do CCE,
Professor Armando Biondo Filho comunicou o pedido da regulamentação do LEAMA solicitado
pelo Departamento de Matemática. O Conselheiro Prof. Rogério Netto Suave “pediu vista” ao
processo. . Ponto 6 – Homologação da Eleição do Coordenador do LEAMA/DMAT - O
Diretor do CCE, Professor Armando Biondo Filho comunicou a eleição do Coordenador do
LEAMA/DMAT. O Conselheiro Prof. Rogério Netto Suave “pediu vista” ao processo. . Ponto 7 Solicitação de Atividade Esporádica - 7.1 – Prot. Nº 23068.719462/2012-67 – Professor
Gutemberg Hespanha Brasil/DEST – Leitura do parecer dado pelo Conselheiro Rogério Netto
Suave informando “quanto ao solicitado considerar o seguinte: 1) contem as informações
adequadas; 2) atende ao Art. 4º da Res. 13/2002-CUn, pois estendendo-se 50h em 4 meses de
atividade, proporcionalmente, para um período de 24 meses teria-se 300h, que é abaixo do
limite permitido de 480h; 3) foi aprovado pela CD/DEST em 23 de março de 2012. Entretanto,

trata-se de atividade de prestação de serviços em área de conhecimento e atuação do prof.
Gutemberg Hespanha Brasil que não se enquadra nos incisos I e II, expressamente permitidos
e delimitados no Art. 2º daquela Resolução, e que, portanto, necessita ser enquadrado no
inciso III deste Artigo, o que demanda anuência do CD/CCE. O trabalho a ser desenvolvido é
de dinâmica populacional para a PM da Serra em convênio com a FCAA e fica a critério do CD,
sendo a avaliação deste relator favorável à solicitação em vista da clara esporadicidade do
projeto e da ausência de prejuízo às atividades didáticas do professor”. Em votação o parecer,
aprovado por unanimidade. 7.2 – Prot. Nº 23068.774193/2011-11 – Prof. Alexandre de
Oliveira Legendre/DQUI – Leitura do parecer dado pelo Conselheiro Prof. Jair Carlos Checon
de Freitas comunicando que “considerando que de fato trata-se de atividade de caráter
eventual e de prestação de serviços na área de conhecimento e atuação do docente; considerando que o processo foi corretamente instruído, de acordo com o disposto na
Resolução 13/2002 do Conselho Universitário da UFES; - considerando que a Comissão de
Recursos Humanos e a Câmara Departamental do Departamento de Química da UFES
analisaram e aprovaram a solicitação; sou salvo melhor juízo, de parecer Favorável à
solicitação do Prof. Alexandre de Oliveira Legendre de autorização para realização de atividade
esporádica, condicionado à efetiva definição e comunicação ao Conselho Departamental do
CCE do período de realização dessas atividades e à verificação de que o docente não atingiu o
limite de 480 horas a cada 24 meses, definido no Art. 4º da Resolução 13/2002 do Conselho
Universitário da UFES. Finalmente, recomendo que o Conselho Departamental do CCE registre
a quantidade de horas a serem efetivamente empregadas pelo docente nessas atividades,
visando observar os limites máximos estabelecidos na resolução supracitada”. Em votação o
parecer, aprovado por unanimidade desde que o Professor Alexandre de Oliveira Legendre
registre a quantidade de horas a serem efetivamente empregadas nessas atividades, conforme
solicitado pelo Conselheiro Jair Carlos Checon de Freitas. . Ponto 8 – Relatório de Licença
Capacitação: 8.1 - Prot. Nº 23068.722311/2012-96 – Prof. Jair Carlos Checon de
Freitas/DFIS – Leitura do parecer dado pelo Conselheiro Professor Antonio Luiz Rosa
informando que “trata o presente protocolado do relatório de afastamento do Prof. Jair Carlos
Checon de Freitas (DFIS) para Capacitação. O período do afastamento foi de 01/04 a
29/06/2011. Seu afastamento se deu entre o CBPF-RJ e a UFES (Laboratório de Plasma
Térmico). Relata a CRH/DFIS que o referido professor publicou um artigo em periódico
internacional, um artigo em periódico nacional e apresentou um trabalho em uma conferência
internacional. Tendo seu relatório aprovado a unanimidade em seu Departamento, este
Conselheiro encaminha o presente relato para o referendo do Conselho, acompanhando a
aprovação do mesmo”. Em votação o parecer, aprovado por unanimidade.– 8.2 – Prot. Nº
23068.722313/2012-85 – Prof. Edson Passamani Caetano – Leitura do parecer dado pelo
Conselheiro Professor Reginaldo Bezerra dos Santos informando que “trata-se o presente do
relatório de atividades de licença capacitação do professor Edson Passamani Caetano
referente ao período de 01/08/2011 a 30/10/2011 sob o título de: Exchange bias e acoplamento
de troca no sistema Fe/Mn/Fe: estrutura de spin, desordem interfacial e mecanismo de
acoplamento. O presente relatório foi avaliado pela Comissão de Recursos Humanos do DFIS
tendo recebido o parecer favorável da Comissão de Recursos Humanos. Diante do que foi
relatado acima, sou favorável à aprovação do relatório de licença capacitação do Prof. Edson
Passamani Caetano. Em votação, aprovado por unanimidade. . Ponto 9 – Relatório
Semestral de Atividades em nível de Doutorado – 9.1 – Prot. Nº 23068.719473/2012-47 –
Prof. Mauro César Martins Campos/DEST – Leitura do parecer dado pela Coordenação de
Pesquisa do CCE informando que “a Profa. Ana Cristina Staut Simmer Schunk, chefe do
Departamento de Estatística da UFES, conforme artigo 18 da Resolução 09/2003-CEPE/UFES,
encaminha o relatório semestral de atividades do Prof. Mauro César Martins Campos, nível de
doutorado junto ao programa de Pós-Graduação em Informática, área de concentração Ciência
da /computação, da Universidade Federal do Espírito Santo, no período de 2011/2. Nos
documentos comprobatórios foram anexados: o histórico escolar com as disciplinas cursadas
da data de ingresso no curso (2011/1) até 2011/2 e a solicitação de matrícula em disciplinas do
período de 2012/1 com a previsão de defesa para 2014/2. O relatório semestral de atividades
foi aprovado na segunda reunião ordinária do Departamento de Estatística, realizada no dia 23
de março de 2012. Desse modo, a comissão de Pesquisa é de parecer favorável a aprovação
do relatório do Prof. Mauro César Martins Campos. Em votação o parecer, aprovado por
unanimidade. 9.2 – Prot. Nº 23068. 715814/2012-13 – Prof. Patrick Borges/DEST – Leitura

do parecer dado pela Coordenação de Pesquisa do CCE informando que “o Prof. Patrick
Borges do Departamento de Estatística encaminha o relatório semestral de atividades, nível de
doutorado junto ao programa de Pós-Graduação em Estatística da Universidade Federal de
São Carlos, no período de 2011/2, conforme artigo 18 da resolução 09/2003-CEPE/UFES. O
Prof. Patrick Borges concluiu todos os créditos exigidos pelo Programa de Pós-Graduação em
Estatística da Universidade Federal de São Carlos no segundo período de 2010, foi aprovado
no exame de qualificação em dezembro de 2011e publicou quatro artigos em periódicos
internacionais da área. O relatório semestral de atividades foi aprovado na primeira reunião
ordinária do Departamento de Estatística, realizada no dia 29 de fevereiro de 2012. Desse
modo, a comissão de Pesquisa é de parecer favorável a aprovação do Relatório Semestral de
Atividades, em nível de Doutorado, do Prof. Patrick Borges.. Em votação o parecer, aprovado
por
unanimidade. 9.3 – Prot. Nº 23068.715815/2012-50 – Profa. Martha Werneck
Poubel/DEST – Leitura do parecer dado pela Coordenação de Pesquisa do CCE informando
que “a Profa. Ana Cristina Staut Simmer Schunk, chefe do Departamento de Estatística
encaminha o relatório semestral de atividades da Profa. Martha Werneck Poubel, nível de
doutorado junto ao programa de Pós-Graduação em Educação, área de concentração
Educação e Linguagens: Matemática, da Universidade Federal do Espírito Santo, no período
de 2011/2. Nos documentos comprobatórios foram anexados: o atestado de aprovação no
exame de qualificação I, o histórico escolar com as disciplinas cursadas da data de ingresso no
curso (20110/1) até 2011/2. O relatório semestral de atividades foi aprovado na primeira
reunião ordinária do Departamento de Estatística, realizada no dia 29 de fevereiro de 2012.
Desse modo, a comissão de Pesquisa é de parecer favorável a aprovação do Relatório
Semestral de Atividades, da Profa. Martha Werneck Poubel. Em votação o parecer, aprovado
por
unanimidade. 9.4 – Prot. Nº 23068.719471/2012-58 – Prof. Bartolomeu
Zamprogno/DEST – Leitura do parecer dado pela Coordenação de Pesquisa do CCE
informando que “a Profa. Ana Cristina Staut Simmer Schunk, chefe do Departamento de
Estatística encaminha o relatório semestral de atividades do Prof. Bartolomeu Zamprogno, nível
de doutorado junto ao programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental da Universidade
Federal do Espírito Santo, no período de 2011/02, conforme artigo 18 da Resolução 09/2003CEP/UFES. No relatório consta o histórico escolar comprovando os créditos adquiridos em
disciplinas num total de 44, sendo 42 necessárias para integralização do curso. Para atender
as exigências do Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental, que consiste na
publicação de pelo menos dois artigos, o prof. Bartolomeu Zamprogno submeteu um artigo à
publicação em periódico internacional e trabalha na revisão de um segundo artigo. O relatório
semestral de atividades foi aprovado na segunda reunião ordinária do Departamento de
Estatística, realizada no dia 23 de março de 2012. Desse modo, a Comissão de Pesquisa é de
parecer favorável a aprovação do Relatório Semestral de Atividades, do Prof. Bartolomeu
Zamprogno. Em votação o parecer, aprovado por unanimidade. . Ponto 10 – Encargos
Administrativos e Acadêmicos: Ensino, Pesquisa e Extensão – 2012/1, dos
Departamentos de Estatística, Física, Matemática e Química – Esse ponto foi retirado de
pauta, tendo a secretaria do CCE registrado a entrega dos encargos Administrativos e
Acadêmicos do Departamento de Estatística. . Ponto 11 – Relatório de Atividades 2011 dos
Departamentos de Estatística, Física, Matemática e Química – Esse ponto foi retirado de
pauta, tendo a secretaria do CCE registrado a entrega do Relatório de Atividades 2011 do
Departamento de Estatística. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente agradeceu as
presenças e declarou encerrada a sessão. E eu, Rossana Azevedo de Almeida, Secretária
Geral do CCE, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue devidamente assinada
pelos membros presentes. Vitória-ES, vinte e quatro de abril de dois mil e doze.
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