UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS
EXTRATO DE ATA DA SÉTIMA 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 sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, às nove horas e trinta
minutos, na sala 30 do IC-I, foi realizada a sétima 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),
Prof. Milton Koiti Morigaki (Vice-Diretor), Profa. Ana Claudia Locateli (Representante do CCE
no CEPE), Prof. José Gilvan de Oliveira (Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Matemática), Profa. Denise Assafrão (Subcoordenadora do COLFIS), Prof. Anderson Fuzer
Mesquita (Subcoordenador do COLQUI), Profa. Ana Cristina Staut Simmer Schunk (DEST),
Paulo César Martins (Representante dos servidores Técnico-Administrativos do CCE), Prof.
Reginaldo Bezerra dos Santos (DQUI), Prof. Domingos Sávio Valério Silva (COLMAT), Prof.
Sérgio Vitorino Borba Gonçalves (Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física),
Prof. Alexandre Loureiros Rodrigues (COLEST), Prof. Valberto Pedruzzi Nascimento (Suchefe
do DFIS), Prof. Jair Carlos Checon de Freitas (Representante do CCE no CEPE), Prof.
Valdemar Lacerda Junior (Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química).
Havendo número legal de membros presentes, o senhor Presidente declarou aberta a seção. ...
.........................................................................................................................................................
. Ponto 8 – Proposta do CCE de alteração no Calendário Acadêmico/2012 – O Diretor do
CCE, Prof. Armando Biondo Filho comunicou que o Calendário Acadêmico/2012 será alterado
após término da greve dos professores. Em seguida solicitou aos presentes sugestões de
propostas. Em discussão, foi apresentada as seguintes sugestões: 1. Após término da greve
dos professores, na semana seguinte, iniciar a continuidade do período 2012/1 interrompido; 2.
Após término do período 2012/1, recesso de uma semana ou mais para procedimentos de
notas e de matriculas na PROGRAD; 3. Iniciando o período 2012/2 indo até 21/12/2012; 4.
Manter o recesso de final de ano começando em 24/12 a 31/12/2012; 5. Período de férias em
janeiro/2013; 6. Recomeço do segundo período 2012/2, no inicio de fevereiro/2013. Em
votação, as sugestões foram aprovadas por maioria absoluta dos presentes. O Prof. Sérgio
Vitorino Borba Gonçalves votou contrário as sugestões.
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. Ponto 7 – Proc. Nº 23068.013216/2012-06 – Projeto XIV Mostra de Física e Astronomia da
UFES– Leitura do parecer dado pelo Conselheiro Prof. Domingos Sávio Valério Silva
informando “Trata-se do Projeto intitulado “XIV Mostra de Física e Astronomia da UFES”
coordenado pelos professores Giuseppi Camiletti, Thiéberson da Silva Gomes e Alfredo
Gonçalves Cunha, do Departamento de Física da UFES. A Mostra de Física e Astronomia da
UFES vem sendo realizada desde 1997 e segundo o parecer da Comissão de Ensino do
Departamento de Física é um evento tradicionalmente incorporado ao calendário de atividades
do Departamento. Considerando a grande importância do projeto no ensino de física e a sua
aprovação pelo Departamento de Física, somos de parecer favorável a aprovação da
realização da XIV Mostra de Física e Astronomia da UFES”. Em votação o parecer, aprovado
por unanimidade. ........................................................................................................................
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 oito de agosto de dois mil e doze.
. Ponto 3 – Alteração de componentes da banca do Concurso Público de Professor
Adjunto do Departamento de Matemática/UFES – Edital 23/2012 – O chefe do
Departamento de Matemática, Prof. Antônio Luiz Rosa encaminhou a direção do CCE o
Memorando N°035/2012-DMAT/CCE informando a nova composição da banca referente ao
Edital 23/2012 do Concurso Público de professor Adjunto do Departamento de Matemática.
Banca Anterior: Fábio Júlio da Silva Valentim (UFES/Presidente), Fernando Codá Marques
(IMPA), Eduardo Nascimento Marcos (USP/SP), Florêncio Ferreira Guimarães Filho
(UFES/Suplente), Luiz Gustavo Farah (UFMG-MG/Suplente). Banca Atual: Fábio Júlio da Silva
Valentim (UFES/Presidente), Thiago Fassarela do Amaral (UFF/RJ), Marcos Petrúcio
Cavalcante (UFAL/AL), Florêncio Ferreira Guimarães Filho (UFES/Suplente), Luiz Gustavo
Farah (UFMG-MG/Suplente). Em votação, aprovada por unanimidade ........................................
.........................................................................................................................................................
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 oito de agosto de dois mil e doze.
. Ponto 8 – Prot. Nº 23068.727246/2012-95 – Apreciação do novo Projeto PolíticoPedagógico do Curso de Química-EAD – Leitura do parecer dado pelo Conselheiro Prof.
Domingos Sávio Valério Silva informando que “O presente processo descreve o novo Projeto
Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Química na Modalidade à Distância,
apresentado pelo Departamento de Química, que foi aprovado por este Departamento em 10
de maio de 2012. Neste processo constam as seguintes informações: Coordenador do Curso:
Prof. Dr. Josimar Ribeiro – Departamento de Química. Quantidade de vagas a ofertar: serão
ofertadas 180 (cento e oitenta) vagas distribuídas entre os diversos Pólos Municipais de apoio
presencial do Estado do Espírito Santo: Aracruz, Baixo Guandu, Pinheiros, Iúna, Itapemirim e
Vargem Alta. Período do Curso: o curso tem início previsto para o segundo semestre de 2013
e duração de 3.420 (três mil e quatrocentos e vinte) horas com tempo mínimo para
integralização de 9 (nove) períodos e máximo de 16 (dezesseis) períodos. Justificativas,
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Princípios Norteadores, Objetivos, Perfil Profissional do Egresso e Organização
Curricular. 1.Estrutura do Currículo: a)Formação Específica: 1515 horas; b) Fund. Metodol. do
Ens. Teor. e Prát. da Educação:1815 horas; c) Disciplinas optativas: 90 horas; d) Total: 3420
horas. 1. Ementas das disciplinas e Bibliografia básica; 2. Atividades Complementares; 3.
Estágios supervisionados; 4. Trabalho de Conclusão de Curso. . Infra-estrutura: 1. O
Colegiado do Curso é formado por cinco professores do Departamento
de Química, sendo
um o Coordenador, e os demais representante de cada grande área (Química Inorgânica,
Química Orgânica, Química Analítica e Físico-Química). Além dos professores, o Colegiado
contará com o Coordenador de Tutoria, um representante dos Coordenadores de Pólos, um
representante dos tutores, um representante dos alunos e um representante do ne@ad. 2.
Descrição da infra-estrutura para telecomunicações; 3. Acervo Bibliográfico; 4. Estrutura de
Laboratórios. . Acompanhamento e Avaliação: 1. Acompanhamento e Avaliação Geral do
curso; 2. Acompanhamento e Avaliação de Aprendizagem em EAD. Segundo o parecer da
Comissão de Ensino do Departamento de Química, que foi aprovado na reunião deste
Departamento em 10/05/12, a distribuição da carga horária docente não será comprometida,
pois, no desenvolvimento do antigo projeto foram contratados junto ao Departamento de
Química quatro novos docentes. Diante do exposto acima, salvo melhor juízo, recomendamos
à aprovação do Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Química na
Modalidade à Distância”. Em votação o parecer, aprovado por unanimidade.
............................................................................................................
...........................................................................................................................................
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 oito de agosto de dois mil e doze.

. Ponto 7 – Proc. Nº 23068.013216/2012-06 – Projeto XIV Mostra de Física e Astronomia da
UFES– Leitura do parecer dado pelo Conselheiro Prof. Domingos Sávio Valério Silva
informando “Trata-se do Projeto intitulado “XIV Mostra de Física e Astronomia da UFES”
coordenado pelos professores Giuseppi Camiletti, Thiéberson da Silva Gomes e Alfredo
Gonçalves Cunha, do Departamento de Física da UFES. A Mostra de Física e Astronomia da
UFES vem sendo realizada desde 1997 e segundo o parecer da Comissão de Ensino do
Departamento de Física é um evento tradicionalmente incorporado ao calendário de atividades
do Departamento. Considerando a grande importância do projeto no ensino de física e a sua
aprovação pelo Departamento de Física, somos de parecer favorável a aprovação da
realização da XIV Mostra de Física e Astronomia da UFES”. Em votação o parecer, aprovado
por unanimidade. ........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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 oito de agosto de dois mil e doze.
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Ponto 4 – Afastamentos: . Ponto 4 – Afastamentos: 4.2 – Proc. Nº 23068.009153/2012-85 –
Prof. Josimar Ribeiro/DQUI – Apresentação de trabalho no PRIME 2012 – Pacific Tim
Meeting on Electrochemical and Solid-State Science – Honolulu/Hawaii – 06/10 a
14/10/2012 – Leitura do parecer dado pelo Conselheiro Prof. José Gilvan de Oliveira
informando “Trata-se o presente de solicitação de afastamento do país do professor Josimar
Ribeiro (DQUI), no período de 06/10 a 14/10/2012, com a finalidade de participar com
apresentação oral de trabalho científico do evento PRIME 2012 - Pacific Tim Meeting on
Electrochemical and Solid-State Science, que será realizado no período de 07/10 a 12/10/2012,
em Honolulu, Hawaii/USA. Consta no processo formulário de solicitação do professor, cópia de
material de divulgação do evento, cópia de mensagem eletrônica confirmando a aceitação do
trabalho submetido como apresentação oral, cópia do trabalho e também cópia de Edital da
Fapes-Participação em Eventos com resultados das propostas habilitadas e recomendados na
qual consta o nome do professor Josimar Ribeiro. Considerando que o processo foi
encaminhado “ad referendum” pelo chefe do DQUI com o parecer favorável da Comissão de
Recursos Humanos do DQUI e considerando a relevância do evento somos s.m.j. favorável ao
afastamento de país do professor Josimar Ribeiro no período 06/10 a 14/10/2012”. Em votação
o parecer, aprovado por unanimidade.
4.3 – Proc. Nº 23068.013535/2012-11 - Prof. Edson Passamani Caetano/DFIS – Convidado
como palestrante na XIII Conferência Latino-Americana – Medellin/Colombia – 11 a
16/11/2012 – Leitura do parecer dado pelo relator Prof. Valdemar Lacerda Júnior informando
“trata-se do pedido de afastamento do Prof. Edson Passamani Caetano para o exterior para
participar como palestrante convidado na XIII Conferência Latino Americana sobre Aplicação
do Efeito Mossbauer LACAME 2012, que será realizado de 11 a 16 de novembro de 2012, na
cidade de Medellin/Colombia. O processo está bem instruído apresentando carta convite da
organização do evento, cópia do resumo que será apresentado no evento. Também é
informado que não haverá prejuízo de seus encargos didáticos. O professor Edson solicita
afastamento com ônus parcial da UFES (salário) e informa que as despesas de passagens e
diárias serão custeadas pela organização do evento. Desta maneira, este conselheiro
recomenda a aprovação do pedido”. Em votação o parecer, aprovado por unanimidade.
..................................................................................................................................
. Ponto 6 – Homologação do Relatório do Processo Seletivo de Professor Visitante
Estrangeiro/DMAT/CCE - Leitura do relatório informando que após análise dos candidatos
inscritos, a Comissão de Seleção apresentou o seguinte resultado: Aprovado em 1º lugar
Matteo Aureliano Cardella. Devido à exiguidade do prazo o processo foi encaminhado ao
DRH, Ad Referendum do Conselho Departamental. Em votação, aprovado por unanimidade. ...

. Ponto 8 – Proposta do CCE de alteração no Calendário Acadêmico/2012 – O Diretor do
CCE, Prof. Armando Biondo Filho comunicou que o Calendário Acadêmico/2012 será alterado
ao término da greve, e se os presentes gostariam de apresentar alguma proposta. Os
Conselheiros discutiram bastante, e o Prof. Armando apresentou a seguinte proposta “Ao fim
da greve, encerre-se o período de 2012/1, e o mês de janeiro/2013 seja recesso”. Em votação
a proposta, aprovada com um voto contrário do Conselheiro Prof. Sérgio Vitorino Borba
Gonçalves.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS

