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AR

CONSELHEIROS: EDSON MACIEL JUNIOR, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
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JUSTIFICADAS:

DO CENTRO DE

REPRESENTANTE

DISCENTE.

DRAGO, VICE-DIRETOR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO;
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E

DO CENTRO DE
EXTENSÃO (CEPE).

EDUCAÇÃO

NO

Havendo quórum legal, a senhora presidente, professora Dra. Cláudia Maria Mendes Gontijo,
iniciou a sessão às nove horas e quinze minutos. 1. APRECIAÇÃO DE ATAS: 1.1. Ata da Sessão
Ordinária do Conselho Departamental, realizada no dia 14 de novembro de 2019: Aprovada por
unanimidade. 1.2. Ata da Sessão Virtual do Conselho Departamental, realizada no dia 19 de
novembro de 2019: Aprovada por unanimidade. 2. EXPEDIENTE: Foram solicitadas as seguintes
inclusões; 3.5. Pedido de Compra nº 37282/2019; 3.6. Processo digital nº 23068.040683/2019-
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3.8. Processo digital nº 23068.078867/201923068.018207/2019-70;
nº
digital
nº
77; 3.7. Processo
23068.067708/2019-80; 3.10. Processo digital
nº
digital
Processo
3.9.
18;
Documento
avulso nº 23068.080423/2019-34; 3.12.
23068.059639/2019-31; 3.11. Documento
Ponto 3.14;
Processo digital nº 23068.080641/2019-79;
3.13.
23068.077489/2019-47;
nº
avulso
unanimidade.
23068.080746/2019-28. Inclusões aprovadas por
nº
avulso
Documento
3.15.
da
e
- Homologação do ad referendum
23068.079773/2019-58
nº
digital
Processo
3. PAUTA: 3.1.
EBTT Larissa Ferreira
a solicitação da professora
Diretora do Centro de Educação que aprovou
de 4 de dezembro
um período de 30 dias, a contar
Rodrigues Gomes de licença capacitação por
que não houvesse
O ad referendum foi necessário para
explicou
que
A
presidente
2019:
de
da Pró-Reitoria
Edital nº 197, de 7 de novembro de 2019,
prejuízo dos prazos estabelecidos no
unanimidade o ad
o Conselho homologou por
explicações,
as
Após
Pessoas.
de
de Gestão
23068.079497/2019-28 - Calendário do curso de
referendum. 3.2. Documento avulso nº
dos
de 2020: A conselheira Silvanete Pereira
Licenciatura em Educação do Campo para o ano
ressaltou a necessidade de o Restaurante
Santos apresentou O calendário. Em seguida,
de janeiro de 2020, uma vez que
Universitário permanecer aberto durante o tempo-universidade
À
possível atender os alunos do curso nesse período.
o restaurante informou que não será
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania
presidente disse que solicitará reunião com o
calendário.
o Conselho aprovou por unanimidade o
para tratar do assunto. Após as explicações,
do IC-IV: À presidente leu o documento da
3.3. Sugestão de renomeação das salas do prédio
de
in verbis: “Ao Conselho Departamental do Centro
professora Maria Amélia Dalvi Salgueiro,
salas do prédio do IC-IV. Em momento de
Educação. Assunto: Sugestão de renomeação das
de
que um dos nossos instrumentos
ataques à educação, à docência e ao serviço público, penso
com a formação humana
luta é a memória histórica de educadoras e educadores comprometidos
crítico. Nesse sentido, venho por meio
integral, a emancipação e o pensamento elaborado e
das salas de aula e das salas de professores
desta, mui respeitosamente, sugerir a renomeação
Universidade Federal do Espírito Santo,
do principal edifício didático do Centro de Educação da
de utilizarmos números para
conhecido como IC-IV. Em síntese, minha proposta é que, ao invés
de colegas aposentados que,
identificar as salas, passemos progressivamente a usar os nomes
da educação pública, gratuita,
com seu trabalho, contribuíram de maneira significativa na defesa
sendo acatada, os/as
laica e de qualidade científica e socialmente referenciada. Sugiro que, em
juntamente com a
colegas e/ou seus familiares sejam convidados para o momento e que,
memorial sobre as contribuições
substituição da placa indicativa da sala, afixemos um breve texto
Centro tem o dever ético e
do colega, destacando sua(s) área(s) e frente(s) de atuação. Nosso
também nessa
institucional de ser vanguarda em processos educativos — e à minha sugestão vai
históricas nos oportunize isso. Contra o
direção: que a substituição de números por memórias
sofrido,
obscurantismo e contra os ataques que coletivamente e individualmente temos
nós e para
ofereçamos mais uma oportunidade de informação, pensamento, reflexão; para
reconhecimento entre pares é uma tática fundamental para fortalecer nossa
nossos alunos,
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conhecer a história de lutas e vitórias
disposição à superação das adversidades presentes;
contemporâneos nos permite dimensionar os
daqueles que nos antecederam e/ou foram nossos
do propriamente humano nos foi dado pronto pela
desafios que temos, rememorando que nada
continuar produzindo-o. Atenciosamente,
natureza: precisa, pois, de nossa contínua disposição a
disse que a proposta é muito interessante,
Maria Amélia Dalvi.”. Em seguida, a presidente
contribuições dos colegas aposentados.
especialmente a afixação do texto memorial sobre as
dar de forma gradativa, a partir do
Ato contínuo, entende que a renomeação das salas pode se
unanimidade a proposta. 3.4. Acesso
próximo ano. Após as discussões, o Conselho aprovou por
está sendo retomada,
às cozinhas do Centro de Educação: A presidente explicou que a questão
a decisão de reformar a cozinha do prédio
porque foi lembrada pelo Assistente de Gestão que
acadêmica do Centro, o
dos departamentos foi no sentido de contemplar toda a comunidade
Oliveira Ramos explicou que nunca se tratou que
que inclui os alunos. A conselheira Ines de
A presidente sugeriu, então, a
acesso, mas de se pensar a melhor forma de fazê-lo.
restringir
localizada no prédio MAJE,
afixação de cartazes informativos na cozinha. Sobre o uso da cozinha
é muito pequena, impedindo o uso
a conselheira Margarete Sacht Góes explicou que a pia
de
adequado do espaço e pediu sua reforma. O conselheiro Jair Ronchi Filho sugeriu a instalação
a
ressaltou
Moraes
uma pia no jardim do prédio dos departamentos. O conselheiro Denis Nunes
Conselho aprovou
importância de se preservar os bens dessas cozinhas. Após ampla discussão, o
às cozinhas. 3.5. Pedido
por unanimidade o acesso de todos os alunos do Centro de Educação
de Compra nº 37282/2019 — Aquisição de novas placas de identificação para o prédio IC-IV, com
recursos do projeto FEST nº 648, no valor total de R$ 578,00: A conselheira Ines de Oliveira Ramos
pediu que se faça a alteração do nome do prédio IC-IV ainda este ano, a fim de ressaltar a
importância do legado de Paulo Freire, uma vez que a plataforma que leva seu nome teve sua
denominação mudada para Plataforma CAPES de Educação Básica. À conselheira Margarete
Sacht Góes sugeriu a mudança seja feita no dia da confraternização de fim de ano do Centro.
Após ampla discussão, o Conselho aprovou por unanimidade a aquisição. 3.6. Processo digital
nº 23068.040683/2019-77 — Solicitação de apreciação do relatório de Licença Capacitação da
professora Keila Cardoso Teixeira, referente às atividades realizadas no período de 20 de agosto
a 18 de outubro de 2019: Considerando a aprovação pela Câmara do Departamento de
Linguagens, Cultura e Educação, o Conselho aprovou por unanimidade o relatório. 3.7. Processo
digital nº 23068.018207/2019-70 - Solicitação de apreciação do relatório de Licença Capacitação
do professor Rogério Drago, referente às atividades realizadas no período de 30 de setembro a
29 de outubro de 2019: Considerando a aprovação pela Câmara do Departamento de Teorias do
Ensino e Práticas Educacionais, o Conselho aprovou por unanimidade o relatório. 3.8. Processo
digital nº 23068.078867/2019-18 — Solicitação do professor Euluze Rodrigues da Costa Junior de
autorização de afastamento no período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2020 para realizar visita
técnica no exterior para desenvolver atividades relacionadas ao doutoramento, na Universidad
Veracruzana, em Veracruz — México: Considerando a aprovação pela Câmara do Departamento
Oo
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de Linguagens, Cultura e Educação, o Conselho aprovou por unanimidade a solicitação. 3.9.
Processo digital nº 23068.067708/2019-80 — Solicitação do professor Gean Pierre da Silva
Campos de afastamento para Estágio Pós-Doutoral pelo período de 12 meses, a partir de 2 de
março de 2020, no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo:
Considerando a aprovação pela Câmara do Departamento de Linguagens, Cultura e Educação, o
Conselho aprovou por unanimidade a solicitação. 3.10. Processo digital nº 23068.059639/201931 — Solicitação da professora Kyria Rebeca Neiva de Lima Finardi de autorização de afastamento
para Estágio Pós-Doutoral, no período de 4 de maio a 2 de agosto de 2020, na Universidade de
Pádova, na Itália: Considerando a aprovação pela Câmara do Departamento de Linguagens,
Cultura e Educação, o Conselho aprovou por unanimidade a solicitação. 3.11. Documento avulso
nº 23068.080423/2019-34 — Solicitação da professora Fabiola Alves Coutinho Gava de
afastamento no período de 10 a 13 de dezembro de 2019, para participação no o V Seminário
Luso-Brasileiro de Educação Infantil / Il Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Infâncias e Educação,
com apresentação de trabalho, que será realizado em São Paulo: Aprovado por unanimidade.
3.12. Documento avulso nº 23068.077489/2019-47 — Indicação de representante para
coordenação de Estágio Extracurricular do curso de Licenciatura em Pedagogia: O Conselho
aprovou por unanimidade o nome da professora Marluce Leila Simões Lopes para a função de
coordenadora de Estágio Extracurricular do curso de Licenciatura em Pedagogia, em substituição
ao professor Rogério Drago. 3.13. Processo digital nº 23068.080641/2019-79 — Solicitação de
afastamento total do servidor Guilherme Santos Neves Neto por um período de 9 meses, a contar
de 20 de janeiro de 2010, para realização de atividades referentes a pós-graduação: A presidente
explicou que, conforme conversas com o servidor, a intenção inicial seria a solicitação de
afastamento parcial no período, mas essa modalidade não é mais permitida. Assim, entendeu
necessário submeter a questão a este Conselho, uma vez que o setor precisaria ficar fechado
durante o período. Os conselheiros Ines de Oliveira Ramos e Edson Maciel Junior lembraram que
seus departamentos terão concurso público em março do próximo ano e que necessitarão de
serviço de filmagem. A presidente lembrou que, em outra ocasião, foi possível realizar a filmagem
com serviço prestado por outro servidor, do Centro de Artes. Após ampla discussão, o Conselho
aprovou por unanimidade a solicitação pelo período de 7 meses a partir de 20 de janeiro de
2020. 3.14. Documento avulso nº 23068.079466/2019-77 - Intercorrência envolvendo o
estudante do curso de Pedagogia, de matrícula 2016203480, junto ao Centro de Educação: A
presidente lembrou que esse aluno já apresentou problemas quando bolsista PaEPE Il no Núcleo
de Estudos e Pesquisas em Educação e Filosofia, que levou ao seu desligamento da bolsa. Em
seguida, passou ao relato presente, em que a funcionária terceirizada Rosita Nasgla do Carmo
informou que o estudante teria insistido agressivamente com o serviço de apoio, para usar O
banheiro feminino. Ainda segundo esse relato, o estudante disse ter sido orientado a fazê-lo pelo
professor Alexsandro Rodrigues, pois nova norma da Universidade teria determinado que os
banheiros são unjversais e, por isso, poderia usar aquele que desejasse. A presidente consultou
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o professor Alexsandro Rodrigues sobre o assunto, que o desmentiu. Em seguida, a presidente
leu o ofício destinado ao estudante, in verbis: “Prezado estudante, considerando as ocorrências

relatadas pelo serviço de apoio às salas de aula do prédio ICIV, informamos que os sanitários do
Centro de Educação, conforme identificação, são de uso exclusivo para homens, mulheres e
pessoas com deficiência. Diferentemente do que tem sido mencionado por Vossa Senhoria, não
há decisão da Administração Central da Universidade em contrário e nem reivindicação por parte
do professor Alexsandro Rodrigues de banheiros exclusivos para gays (conforme informado pelo
professor por meio de contato telefônico). Esperamos, com este comunicado, dirimir as suas
dúvidas com relação ao uso de banheiros no Centro de Educação.”. Após ampla discussão, o
Conselho decidiu por unanimidade criar uma comissão, integrada pelos professores Margarete

Sacht Góes, Ines de Oliveira Ramos e Jair Ronchi Filho, sob presidência da primeira, a fim de
entregar o ofício e de dialogar com o estudante acerca de sua conduta junto ao Serviço de Apoio
ao IC-IV. 3.15. Documento avulso nº 23068.080746/2019-28 - Calendário do CEI Criarte para o
ano de 2020: Após explicações da conselheira Janaína Silva Costa Antunes, o Conselho aprovou
por unanimidade o calendário. 4. INFORMES: 4.1. Colégio Eleitoral: A presidente lembrou que a
reunião do Colégio eleitoral para elaboração da lista tríplice para escolha do reitor e do vicereitor da Ufes ocorrerá no dia 5 de dezembro, às 15h30. Como medida para garantir a defesa do
plano de trabalho escolhido pela consulta informal à comunidade universitária. 4.2. Doação de 3
exemplares da obra “E agora, tem remédio?”, de autoria de Débora Nascimento de Oliveira e Jair
Ronchi Filho. 4.3. A conselheira Janaína Silva Costa Antunes informou que o livro “Crianças que
cozinham”, organizado por Zínia Fraga Intra, Maria José Rassele Soprani e Danilly Tintori
Nascimento, terá seu lançamento na Adufes, no dia 3 de dezembro de 2019. 4.4. A conselheira
Janaína Silva Costa Antunes informou que a festa de encerramento de ano do CEI Criarte teve de
ser remarcada para dia 21 de dezembro de 2019, por causa das fortes chuvas. 4.5. A professora
Ines de Oliveira Ramos disse que o servidor Thiago Carvalho Cavati está feliz no departamento e
tem desenvolvido um trabalho muito interessante, se mostrando atencioso a tudo. A presidente
e a conselheira Janaína Silva Costa Antunes aproveitaram a oportunidade para elogiar o trabalho
dos servidores Brett Aloysius Anna Van Loon e Rainer Cruz Merscher Nunes, respectivamente.
4.6. A conselheira Silvanete Pereira dos Santos, por ocasião da visita da comissão de avaliação
do MEC, agradeceu a participação de todos dos centro no processo. 4.8. A conselheira Silvanete
Pereira dos Santos informou que recebeu uma carta de intenção de redistribuição da professora
Roberta Sperandio Traspadini, docente da Unila, e que irá repassar à direção do Centro. Nada
mais havendo a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão, às onze horas e vinte
e três minutos. Do que era para constar, eu, Rafael Ketley Demuner, secretariando a reunião,
lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será por mim e pelos presentes assinada.
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