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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DEPARTAMENTAL DO
CENTRO DE EDUCAÇÃO (CE), DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO
SANTO (UFES), REALIZADA NO DIA TREZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E
DEZENOVE (13/09/2019), PRESIDIDA PELA PROFESSORA DRA. CLÁUDIA
DOS
MARIA MENDES GONTIJO, COM A
SEGUINTES
PRESENÇA
CONSELHEIROS: EDSON MACIEL JUNIOR, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
EDUCAÇÃO, POLÍTICA E SOCIEDADE (DEPS); INES DE OLIVEIRA RAMOS,
DE TEORIAS DO ENSINO E PRÁTICAS
DEPARTAMENTO
CHEFE DO
EDUCACIONAIS (DTEPE); MARGARETE SACHT GÓES, COORDENADORA
DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA (COLPED);
SILVANETE PEREIRA DOS SANTOS, COORDENADORA DO COLEGIADO DO
ÉRICA
EDUCAÇÃO DO CAMPO;
CURSO DE LICENCIATURA EM
ALCÂNTARA PINHEIRO DE PAULA, REPRESENTANTE DOS TÉCNICOADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO; REGINA
GODINHO DE ALCÂNTARA, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LINGUAGENS,
E
DE
JACYARA
SILVA
EDUCAÇÃO
CULTURA
(DLCE);
PAIVA,
REPRESENTANTE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO NO CONSELHO DE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO (CEPE); MARIA AMÉLIA DALVI SALGUEIRO,
REPRESENTANTE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO NO CONSELHO DE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO (CEPE); JANAÍNA SILVA COSTA ANTUNES,
DIRETORA INTERINA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIARTE.

Participou da reunião o Assistente de Gestão do Centro de Educação, Elias
Louzada Neto.
Havendo auórum legal, a senhora presidente, professor Dra. Cláudia Maria Mendes Gontijo,
iniciou a sessão às nove horas e catorze minutos. 1. APRECIAÇÃO DE ATAS: 1.1. Ata da Sessão
Ordinária do Conselho Departamental, realizada no dia 30 de agosto de 2019: Aprovada por
unanimidade. 2. EXPEDIENTE: Foram solicitadas as seguintes inclusões: Ponto 3.12; Ponto 3.13
e; 3.14. Documento avulso nº 23068.059390/2019-63. Inclusões aprovadas por unanimidade.
3. PAUTA: 3.1. Documento avulso nº 23068.055911/2019-11 — Homologação do ad referendum
da Diretora do Centro de Educação que aprovou a recomposição da Comissão Examinadora deste
Centro para inclusão como membro a professora Karla Ribeiro de Assis Cezarino, em razão de ter
a professora Silvana Ventorim declinado do encargo: Homologado por unanimidade. 3.2.
Processo nº 23068.043896/2018-70 - Homologação do parecer da Comissão de Avaliação do
Estágio Probatório referente ao segundo momento da professora do CEI Criarte Alessandra
Martins Constantino Cypriano. A professora Janaína Silva Costa Antunes leu o Parecer da
comissão. Tendo em vista o parecer, o Conselho homologou por unanimidade o resultado da
avaliação. 3.3. Pedido de Compra nº 28716/2019 — Aquisição de frigobar para reestruturação da
cozinha do prédio dos departamentos do Centro de Educação, com recursos do projeto FEST nº
648, no valor total de R$ 799,99. Neste momento, tendo em vista tratar-se da cozinha do Prédio
da administração dos Departamentos, a professora Inês de Oliveira Ramos sinalizou acerca da
necessidade de se deixar uma chave nos Departamentos. A professora Cláudia Maria Mendes
Gontijo esclareceu que não há problema em deixar cópia da chave nos Departamentos. Contudo,
há necessidade de deixar uma cópia no apoio, tendo em vista que os Departamento não ficam
aberto nos três turnos e outras pessoas não vinculadas ao Departamento podem utilizar o espaço
também. O pedido de compra foi aprovado por unanimidade. 3.4. Documento avulso nº
23068.057980/2019-51 - Indicação de membro para recompor a Comissão Examinadora de
progressão de Professores Associados do Centro de Educação (CEX). Considerando que a
professora" Mirian do Amaral Jonis Silva solicitou o seu desligamento da comissão e que, em
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reunião da Câmara departamental, o Departamento de Teorias do Ensino e Práticas Educacionais
aprovou a indicação do nome do professor Geide Rosa Coelho, o Conselho aprovou por
unanimidade a indicação do Departamento de Teorias do Ensino e Práticas Educacionais. 3.5.
Documento avulso nº 23068.056985/2019-67 - Indicação de representante para coordenação

de Estágio Curricular e Extracurricular do curso de Licenciatura em Pedagogia. Considerando a
indicação pelo Departamento de Teorias do Ensino e Práticas Educacionais aprovada pelo
Colegiado do curso de Licenciatura em Pedagogia, o Conselho aprovou por unanimidade o nome
do professor Rogério Drago. 3.6. Documento avulso nº 23068.055716/2019-83 - Recomposição
do Colegiado do curso de Licenciatura em Educação do Campo para exclusão dos representantes
discentes: Antônio Rocha Da Silva (2015208338) — titular e José Otávio Baioco (2015208234) —
suplente, a serem substituídos por Mateus Fornaciari (2016203806) — Titular E Dimas Pereira de
Melo (2016203817) — suplente. Aprovado por unanimidade 3.7. Processo digital nº
23068.057123/2019-51 - Solicitação da professora Jacyara Silva de Paiva de afastamento para
participar do 3º Seminário Internacional do Centro de Investigação para Justiça Social, na
Universidade Católica Silva Henriquez, em Santiago - Chile, entre os dias 11 e 16 de novembro de
2019. Considerando a aprovação pelo Departamento de Linguagens, Cultura e Educação, o
Conselho aprovou por unanimidade a solicitação de afastamento. 3.8. Processo digital nº
23068.057554/2019-18 - Termo de adesão de serviço voluntário de Tatiana Gomes dos Santos
Peterle para ministrar a disciplina EPSO6025 — Política e Organização da Educação Básica pelo
Departamento de Educação Política e Sociedade, no semestre 2019/2. O professor Edson
esclareceu que a necessidade decorre da licença médica da professora Gilda Cardoso de Araújo.
Considerando a aprovação pela Câmara Departamental do Departamento de Educação, Política
e Sociedade, o Conselho aprovou por unanimidade o termo 3.9. Processo digital nº
23068.057549/2019-13 - Termo de adesão de serviço voluntário de Lilian Marques Freguete para
ministrar a disciplina EPSO6025 — Política e Organização da Educação Básica pelo Departamento
de Educação Política e Sociedade, no semestre 2019/2. Considerando a aprovação pela Câmara
Departamental do Departamento de Educação, Política e Sociedade, o Conselho aprovou por
unanimidade o termo. 3.10. Processo digital nº 23068.053859/2019-51 - Oferta da disciplina
optativa TEP13406 - Escola: Aprendizagem e Desenvolvimento, pelo Departamento de Teorias
do Ensino e Práticas Educacionais, para o curso de Licenciatura em Pedagogia nos currículos 681
e 682, versão 2006. Na oportunidade, a professora Ines de Oliveira Ramos informou que o
Departamento de Teorias do Ensino e Práticas Educacionais realizou um cronograma para oferta
de disciplinas optativas até 2021. Feitos os esclarecimentos, considerando a aprovação pela
Câmara Departamental do Departamento de Teorias do Ensino e Práticas Educacionais e pelo
Colegiado do curso de Licenciatura em Pedagogia, o Conselho aprovou por unanimidade a
inclusão da disciplina optativa TEP13406 - Escola: Aprendizagem e Desenvolvimento nos
currículos dos cursos de Licenciatura em Pedagogia. 3.11. Suspensão da oferta das bolsas PaEPE
I|l - Possibilidades
de articulação para busca de outras bolsas. A presidente do Conselho,
Cláudia
Maria Mendes Gontijo, esclareceu, inicialmente, que a suspensão dessas
professora
bolsas tem um impacto muito negativo para o Centro de Educação, sobretudo quanto ao
funcionamento dos Núcleos. informou que foi realizada uma reunião com os coordenadores
dos Núcleos, no dia 9 de setembro de 2019, para que pensar em conjunto propostas que
poderiam ser articuladas para minimizar os impactos. Os coordenadores apresentaram duas
alternativas: 1. Funcionamento dos Núcleos por agendamento; 2. rodízio entre os
coordenadores, mestrandos e doutorandos bolsistas para manutenção do funcionamento dos
referidos espaços. Após discussão, o Conselho deliberou pelos seguintes encaminhamentos e
providências. A realização de ação do colegiado para comunicar aos estudantes a existência de
outros caminhos para bolsas de estágio seja de natureza pública ou privada; realização de
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reunião com o Secretário de Estado de Educação para tratar a respeito do programa de bolsas
paraalunos de |licenciaturae para solicitar participação da Universidade na gestão do programa

bem como para ampliação do acesso aos alunos de pedagogia. Foi sugerida a realização de
realização de contato com as secretarias
conversa para tratar do orçamento da Ufes, bem como
—municipaise com instituições privadas para a tentativa de divulgação direta das oportunidades
de estágios. Por fim, foi mencionada a necessidade de articulação com o programa “Temas em
Educação, para criação de vídeos curtos que prestem esclarecimentos acerca das questões
orçamentárias da Universidade, para que se possa alcançar também o público externo. A
professora Maria Amélia Dalvi Salgueiro ressaltou que tem se avolumado um sentimento de
ódio pelos professores e que existem pesquisas que tratam da questão, que tem origens
históricas, e ressaltou a necessidade de que se criassem vídeos curtos também para apresentar
além dos muros da Universidade o trabalho docente e reforçar a importância da profissão
docente. A professora Margarete Sacht Góes informou que o professor Rogério Drago
protocolou uma solicitação de alteração de PPC para que os estudantes de Pedagogia possam
realizar estágio não obrigatório desde o 1º período do curso. Após amplo debate, os
encaminhamentos foram aprovados por unanimidade. 3.12. Aquisição de material para
restauração e pintura de portas do prédio do IC-IV, com recursos do projeto FEST nº 648, no valor
totaldeRS$2.093,00. Aprovado por unanimidade. 3.13. Proposta de discussão do Projeto Futurese. A professora Cláudia Maria Mendes Gontijo esclareceu que a professora Rosemeire dos
Santos Brito havia sugerido, no Fórum do Centro de Educação, uma discussão, pelo Centro de
Educação sobre o programa Future-se. Houve um convite à professora Gilda Cardoso de Araújo
eaprofessores externos por ela sugeridos. A professora Gilda Cardoso de Araújo encontra-se
—comdificuldadesde marcar uma agenda e os professores externos não responderam aos e-mails.
Considerando-se que o Conselho Universitário realizará uma sessão aberta para trata do assunto,
oConselho aprovou por unanimidade o adiamento da iniciativa pelo Centro de Educação. 3.14.
Documento avulso nº 23068.059390/2019-63 - Ofício nº 007/2019 — NEJA, solicitação de
—utilizaçãodo ar-condicionado no período de 13h às 16h. Após discussão, o Conselho decidiu por
unanimidade solicitar à Assessoria de Gestão verificação in loco da necessidade. para posterior
apreciação pelo Conselho Departamental. Retirado de pauta. 4. INFORMES: 4.1. Documento
avulsonº23068.055776/2019-04 - Ofício Nº 17/2019 - GEP/HUCAM/EBSERH - Oportunidade de
Parceria com a Unidade Centro da Visão do HUCAM. 4.2. Ofício nº 1202/2019 - SEME/GAB
Políticas Educacionais do município de Vitória. 4.3. Doação de 85 exemplares do livro No Cangote
doSaci-Lendas do Brasil, de autoria da professora Maria Amélia Dalvi e Daniel Kondo, a serem
distribuídos para a Biblioteca Setorial. DLCE. CEI Criarte. Nedi. Nepales e proieto de extensão
Litêretura.A professora Maria Amélia Dalvi Salgueiro registrou que houve um trabalho cuidadoso
para pesauisar lendas em várias regiões, aque demandou muito tempo de trabalho. Informou
também aue o livro foi contemplado em um prêmio de Bolonha. e na feira do livro de Literatura
infantil. Lamentou aque. apesar de todo o trabalho, no campo da pesquisa, não há registro e
reconhecimento do trabalho. 4.4. E-book "O ensino da Arte no estágio em docência na Educacão
Infantil: metamorfoseando entre a lagarta e a borboleta", de autoria da professora Margarete
—SachtGóes.A professora Margarete Sacht Góes esclareceu que os artigos publicados em número
especialda Revista Pró-Discente são de autoria de diversos estudantes do curso de Licenciatura
emhArtes Visuais organizado por ela. 4.5. Ofício-Circular 001/2019-PROPLAN e PROGEP - Bolsas
de Estágio não obrigatório. 4.6. Reunião realizada em 12 de setembro de 2019 com o Professor
Laércio Ferracioli (PROEX) para apresentacão da Resolucão Cun. Nº 10/2019, aque disciplina e
organiza a criação de associações denominadas Empresas Juniors no âmbito da UFES. 4.7
Documento avulso nº 23068.059412/2019-95 — Ofício nº 006/2019 — NEJA. Informa nova
coordenação do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos. Em razão da aposentadoria da
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professora Edna Castro de Oliveira, a coordenação passa a ser da professora Karla Ribeiro de
Assis Cezarino. 4.8. A professora Regina Godinho de Alcântara auestionou acerca da forma de
envio dos PADs, se iá há uma decisão. A presidente do Conselho. professora Cláudia Maria
Mendes Gontiio, esclareceu aque iá houve uma decisão do Conselho de Ensino. Pesquisa e
Extensão aue define que o registro dos encargos docentes não pode ser superior a 40 horas e
que, até nova deliberação. o envio dos Planos de Atividades devem obedecer a Resolução
02/2018 do Centro de Educacão. A professora Maria Amélia informou aue o presidente da

Comissão de Política Docente do Conselho de Ensino. Pesquisa e Extensão renunciou e aque
acerca da questão há posicionamentos divergentes auanto ao cômputo de carga horária de
planeiamento e de estágio. 4.9. A professora Margarete Sacht Góes informou acerca da Mostra
de Profissões e que. neste ano. haverá uma comissão para avaliação dos trabalhos apresentados
para premiação do Centro que mais se destacar. A professora Maria Amélia Dalvi Salgueiro
destacou que sente vergonha do fato de a Pro-Reitoria de Graduação trazer para dentro da
Universidade essa prática de hierarauizacão privatista e sugeriu o envio de uma solicitação de
esclarecimento e manifestação fundamentada, sobretudo poraue os centros têm realidades
diferentes. 4.10. A professora Jacvara Silva de Paiva informou aue foi à Prefeitura de Vitória e fez
parcerias pessoais. em 14 CAJUNS. para a prática da disciplina Práticas educativas em espacos
não escolares, porém não há uma intermediação por parte da Instituicão para estabelecimento
de convênios. A professora Cláudia Maria Mendes Gontiio esclarece aque a LDB disciplina a
Educacão escolar e que é necessário criar um processo para provocar a iniciativa da instituicão
e solicitar que a Universidade busaue alternativas para atender essa prática em espacos não
formais e inclusão dos alunos na apólice de seguro, contudo o ideal é que essa demanda nasca
nos Departamentos que ofertam essas disciplinas para posterior apreciação no Conselho. 4.11.
A professora Jacvara Silva de Paiva informou aue a Associação Capixaba Recicla, atua hoie na
CCJE e CCHN (Letras) para a coleta seletiva e que se houver interesse do Centro de Educacão eles
podem realizar a coleta também neste Centro. A professora Claudia informou aue há interesse
por parte da Administração do Centro de Educacão. 4.12. A professora Maria Amélia Dalvi
Salgueiro informou que declinou da licenciatura Intercultural indígena e vice coordenação do
NEPEFIL. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão, às onze
horas e cinquenta minutos. Do que era para constar, eu, Érica Alcântara Pinheiro de Paula,
secretariando a reunião, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será por mim e pelos
presentes assinada.
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