UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE EDUCAÇÃO
CONSELHO DEPARTAMENTAL – 27/11/2020

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO
CENTRO DE EDUCAÇÃO (CE), DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO
SANTO (UFES), REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE NOVEMBRO DE DOIS
MIL E VINTE (27/11/2020), PRESIDIDA PELO PROFESSOR DR. ROGÉRIO
DRAGO, DIRETOR PRÓ TEMPORE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO (CE), COM
A PRESENÇA DOS SEGUINTES CONSELHEIROS: REGINA GODINHO DE
ALCÂNTARA, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LINGUAGENS, CULTURA E
EDUCAÇÃO (DLCE); JOÃO ASSIS RODRIGUES, SUBCHEFE DO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, POLÍTICA E SOCIEDADE (DEPS); JAIR
RONCHI FILHO, SUBCHEFE DO DEPARTAMENTO DE TEORIAS DO ENSINO
E PRÁTICAS EDUCACIONAIS E REPRESENTANTE DOS NÚCLEOS E
LABORATÓRIOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO; MARGARETE SACHT GÓES,
COORDENADORA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM
PEDAGOGIA (COLPED); SILVANETE PEREIRA DOS SANTOS,
COORDENADORA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM
EDUCAÇÃO DO CAMPO; ALEXANDRO BRAGA VIEIRA, REPRESENTANTE
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM
EDUCAÇÃO; EDSON PANTALEÃO ALVES, REPRESENTANTE DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO; JACYARA SILVA DE
PAIVA, REPRESENTANTE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO NO CONSELHO DE
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CEPE); ITAMAR MENDES DA SILVA,
REPRESENTANTE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO NO CONSELHO DE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO (CEPE); MARCELO LIMA, REPRESENTANTE
SUPLENTE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO NO CONSELHO DE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO (CEPE); MARLUCE LEILA SIMÕES LOPES,
REPRESENTANTE SUPLENTE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO NO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CEPE); ÉRICA ALCÂNTARA PINHEIRO
DE PAULA, REPRESENTANTE DOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM
EDUCAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO; MARIA ANNA XAVIER SERRA
CARNEIRO
DE
NOVAES;
REPRESENTANTE
DOS
TÉCNICOADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO; JANAÍNA
SILVA COSTA ANTUNES, DIRETORA INTERINA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL CRIARTE. DENIS NUNES MORAES, REPRESENTANTE DISCENTE;
ALESSANDRA REINHOLZ VELTEN, REPRESENTANTE DISCENTE.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: INES DE OLIVEIRA RAMOS, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE TEORIAS DO ENSINO E PRÁTICAS EDUCACIONAIS
(DTEPE); EDSON MACIEL JUNIOR, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
EDUCAÇÃO, POLÍTICA E SOCIEDADE. Participaram da reunião o Assistente
de Gestão do Centro de Educação, Elias Louzada Neto.
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Havendo quórum legal, o senhor presidente, professor Dr. Rogério Drago, iniciou a sessão às
nove horas e sete minutos. 1. APRECIAÇÃO DE ATAS: 1.1. Ata da Sessão Virtual Ordinária do
Conselho Departamental, realizada no dia 04 de novembro de 2020. Aprovada por unanimidade.
1.2. Ata da Sessão Virtual Extraordinária do Conselho Departamental, realizada no dia 20 de
novembro de 2020. Aprovada por unanimidade. 2. EXPEDIENTE. Foi solicitada a seguinte
inclusão: 3.4. Homologação da indicação do servidor Brett Aloysius Anna Van Loon para
representar os servidores técnico-administrativos em educação na Comissão própria de
acompanhamento e de avaliação do Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial Earte no Centro de Educação. Inclusão aprovada à unanimidade. 3. PAUTA: 3.1. Homologação
do resultado da pesquisa eleitoral à comunidade acadêmica do Centro de Educação para escolha
de Diretor e Vice-Diretor (quadriênio 2020-2024). A conselheira Érica Alcântara Pinheiro de Paula
realizou a projeção do ofício e da ata encaminhados pela Comissão Coordenadora da Pesquisa
Eleitoral, cuja leitura foi feita pelo presidente e cujo texto da ata segue na íntegra: “ATA DO
RESULTADO FINAL DA PESQUISA ELEITORAL 2020-2024. Aos vinte e sete dias do mês de novembro
do ano dois mil e vinte, às sete horas, reuniu-se a Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral
responsável pelos procedimentos e coordenação para a consulta eleitoral de Direção e ViceDireção do Centro de Educação para o Quadriênio 2020-2024, instituída por meio da Portaria nº
34/2020, de 18 de setembro de 2020 para deliberar sobre o resultado final da pesquisa eleitoral.
Participaram da reunião online os seguintes membros: Ivone Martins de Oliveira (representante
do DTEPE e presidenta da Comissão); Rainer Cruz Merscher Nunes (representante TAE – CE),
Edivânia Rosa Evangelista de Azevedo (representante TAE – CE), Brett Aloysius Anna Van Loon
(representante TAE – CE), Fernanda de Araújo Binatti Chiote (representante dos docentes do CEI
Criarte), Ully Rodrigues Dias (representante dos estudantes do Curso de Pedagogia), Adriano
Ramos (representante dos estudantes de pós-graduação), Alexandro Braga Vieira (representante
do DEPS), Dania Monteiro Vieira Costa (representante do DLCE) e Alessandra Reinholz Velten
(representante dos estudantes - Licenciatura em Educação do Campo). Dando início à reunião a
presidenta da Comissão informou que, tendo sido divulgado o resultado da votação no dia 19 de
novembro, não houve pedido de impugnação da pesquisa. Em seguida, colocou em pauta o
parecer da professora Fernanda de Araújo Binatti Chiote sobre a prestação de contas da Chapa
1, o qual segue transcrito: “ A Chapa 1 “Pluralidade e pertencimento”, única chapa inscrita para
a pesquisa Eleitoral para Diretor e Vice-Diretor do Centro de Educação, encaminhou para a
Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral, a documentação para a prestação de contas final
da campanha eleitoral, atendendo ao disposto no art. 28 da Resolução nº 03/2020 – CE/Ufes.
Foram apresentadas as notas fiscais nº. 00066 e nº. 00067, ambas de 23 de novembro de 2020,
nos valores de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) cada, totalizando a despesa com a
campanha eleitoral em R$ 1700,00 (um mil e setecentos reais), com o código do serviço 13.05 contratação de serviços de composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos,
fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, com a discriminação de
prestação de serviço de design gráfico com criação de identidade visual e desenvolvimento de
layouts de peças digitais, para a campanha da Chapa 1 - Pluralidade e Pertencimento. Os serviços
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foram prestados por DIANA KLIPPEL GURGEL DO AMARAL, CNPJ 24.465.102/0001-40, inscrição
municipal 1234334. Tendo verificado que a documentação apresentada e o valor total das
despesas com a propaganda eleitoral estão dentro do teto de gatos estabelecido no § 1º do art.
25 da Resolução nº 03/2020 – CE/Ufes, eu, Fernanda de Araújo Binatti Chiote, aprovo a prestação
de contas da Chapa 1: Pluralidade e pertencimento, salvo melhor entendimento dos membros
dessa comissão. Vitória, 26 de novembro de 2020”. Após leitura do documento, o assunto foi
colocado em discussão e o parecer foi aprovado pelos participantes da reunião. Em seguida, a
presidenta apresentou o resultado final da Pesquisa Eleitoral que contou com quatrocentos e
catorze votantes discentes; trinta e dois votantes servidores técnico-administrativos e noventa
votantes servidores docentes. O resultado da votação dos estudantes foi: trezentos e noventa e
dois votos para a Chapa 1 e vinte e dois votos em branco. O resultado da votação dos servidores
técnico-administrativos foi: vinte e nove votos para a Chapa 1 e três votos em branco. O resultado
da votação dos servidores docentes foi: oitenta votos para a Chapa 1 e dez votos em branco. Em
conformidade com a aplicação da fórmula previamente aprovada na Resolução nº 03/2020CE/UFES, o resultado final da apuração foi:
Votantes

Percentual de votos por
segmento na Chapa 1

Ponderação de 1/3 para cada
categoria de votantes

DOCENTES

88,89

29,3

DISCENTES

94,69

31,2

TAE

90,62

29,9

-

90,5

Resultado da apuração

*Técnico-Administrativos em Educação
O resultado final da votação foi aprovado por unanimidade. Na sequência, a presidenta
agradeceu a todos os membros da Comissão pela colaboração nas atividades realizadas,
parabenizando a todas e todos pela participação e informou que, tendo cumprido todas as etapas
previstas no calendário da pesquisa eleitoral, a comissão encerra seus trabalhos. Nada mais
havendo a ser tratado, a Senhora presidenta declarou encerrada a sessão e eu, Edivânia Rosa
Evangelista de Azevedo, secretariando a reunião, lavrei a presente ata que, se aprovada, será
assinada por mim e pelos demais participantes”. Após a leitura, o conselheiro Itamar Mendes da
Silva solicitou a palavra e disse que a participação efetiva das pessoas neste processo é um dado
importante. O conselheiro Jair Ronchi Filho destacou que a realização de eleições diretas na
universidade é uma conquista importante e que esta pesquisa eleitoral de alguma forma é
histórica em função do contexto da pandemia. Deseja, ainda, que a gestão faça um bom trabalho
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coletivo. O conselheiro Denis Nunes Moraes disse que esta eleição foi diferente e potente na
forma como foi conduzida pela comissão e pela chapa inscrita. Agradeceu, ainda, a condução dos
processos pelo Conselho. Após discussão, o Conselho homologou por unanimidade o resultado
da pesquisa eleitoral, eleita a chapa “Pluralidade e Pertencimento”, tendo o professor Reginaldo
Celio Sobrinho como Diretor e a professora Andrea Antolini Grijó como Vice-Diretora do Centro
de Educação (quadriênio 2020-2024). 3.2. Processo digital nº 23068.050973/2020-62 Solicitação da professora EBTT Janaina Silva Costa Antunes de licença para capacitação por um
período de 60 dias, com início em 1º de fevereiro de 2021. Parecer da conselheira Ines de Oliveira
Ramos. Retirado de pauta. 3.3. Processo digital nº 23068.049482/2020-79 - Apreciação do
relatório de licença capacitação da professora Cleyde Rodrigues Amorim, referente ao período
de 03 de agosto de 2020 a 31 outubro 2020. Considerando a aprovação da Câmara do
Departamento de Educação, Política e Sociedade, com fundamento no parecer favorável do
professor Alessandro da Silva Guimarães, o Conselho aprovou por unanimidade o relatório de
licença capacitação. 3.4. Homologação da indicação do servidor Brett Aloysius Anna Van Loon
para representar os servidores técnico-administrativos em educação na Comissão própria de
acompanhamento e de avaliação do Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial Earte no Centro de Educação. A servidora Érica Alcântara Pinheiro de Paula disse que o servidor
Brett Aloysius Anna Van Loon se disponibilizou a participar da referida comissão. O presidente
parabenizou o servidor por sua colaboração com os debates. Após, o Conselho homologou por
unanimidade a indicação. 4. INFORMES: 4.1. OFÍCIO CIRCULAR Nº 9/2020/PROGEP/UFES Comunicado - Licença para capacitação - Alteração do art. 27 do Decreto nº 9.991/2019. 4.2.
Instrução Normativa Conjunta nº 01 de 20 de novembro de 2020 - Estabelece orientações para
a solicitação e execução de forma remota de Processo Seletivo Simplificado para contratação de
professor temporário. 4.3. Registro de Empresa Jr – Resolução nº 10/2019 - Cun – Proex. 4.4. A
conselheira Regina Godinho de Alcântara solicitou esclarecimento a respeito do Ofício nº
39/2020/DLCE/CE/UFES, enviado pelo DLCE à Comissão de Ensino de Graduação e Extensão
(CEGE) solicitando retorno ao Centro de Educação da Proposta de Resolução aprovada na Câmara
Central de Graduação nas reuniões realizadas nos dias 6 e 9 de novembro de 2020, para discussão
e encaminhamentos. A conselheira Jacyara Silva de Paiva disse que a proposta que chegou foi
muito aberta a respeito dos caminhos para o ensino híbrido e que a universidade não dá garantias
para realização deste modelo de oferta. Disse, ainda, que a comissão devolveu o documento e
solicitou reunião com o Reitor para que sejam discutidas garantias. Destacou que cabe discussão
no Centro de Educação pois há tempo, considerando que o cenário da pandemia está mudando
e que a universidade ainda não está pronta para migrar para o ensino híbrido. O conselheiro
Itamar Mendes da Silva disse que caso haja contribuição, que estas sejam encaminhadas o mais
breve possível para contribuir com o debate. O presidente disse que em reunião com a
Superintendência de Infraestrutura informou que no semestre 2020/2 não haverá ensino híbrido
no Centro de Educação, por não haver características em suas disciplinas que demandem esse
modelo de oferta. 4.5. A conselheira Janaina Silva Costa Antunes informou que está encerrando
em 31 de dezembro de 2020 seu mandato na Direção do CEI Criarte. 4.6. A conselheira Jacyara
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Silva de Paiva informou que foi encerrado o XI Seminário de Educação das Relações Étnico-raciais,
com 30 dias de atividades. O presidente parabenizou pelo evento. 4.7. A conselheira Érica
Alcantara Pinheiro de Paula informou que encaminhou email às coordenações de cursos do
Centro de Educação com informações sobre a entrega dos chips da Claro do edital “Alunos
Conectados”, da Proaeci, que foi agendada para 3 de dezembro de 2020. 4.8. A conselheira Érica
Alcântara Pinheiro de Paula lembrou que as convocações com as pautas para as sessões do
Conselho Departamental contam com link de cada processo digital e documento avulso, de forma
que os conselheiros possam apreciar os documentos e qualificar as discussões. 4.9. A conselheira
Érica Alcântara Pinheiro de Paula agradeceu o presidente pela condução da Direção do Centro
de Educação neste contexto de pandemia, considerando ainda os inúmeros desafios que
surgiram no caminho. 4.10. O presidente informou que esta é a última sessão que ele preside
enquanto Diretor do Centro de Educação, agradecendo o trabalho das servidoras da secretaria
do Centro de Educação, da Assessoria de Gestão, dos chefes de departamento, coordenadores
de curso, representantes no Conselho Departamental e discentes. A conselheira Silvanete Pereira
dos Santos agradeceu o cuidado zeloso desta gestão com a Licenciatura em Educação do Campo.
O conselheiro Itamar Mendes da Silva também destacou o suporte dado por esta gestão, que
possibilitou grande salto qualitativo no trabalho desenvolvido pelo Centro de Educação,
lembrando, dentre outras coisas, da construção do Mestrado Profissional em Educação. O
conselheiro Alexandro Braga Vieira ressaltou que aprendeu com a gestão que está se encerrando
que é possível criar mesmo diante de resistências. O conselheiro Marcelo Lima parabenizou a
nova gestão, agradeceu o esforço da gestão de Rogério Drago e Claudia Maria Mendes Gontijo e
ressaltou o desgaste daqueles que assumem cargos de gestão. A conselheira Regina Godinho de
Alcântara destacou a leveza, inteligência e bom humor do professor Rogério Drago. A conselheira
Jacyara Silva de Paiva também agradeceu o trabalho do presidente e seu compromisso com todas
as questões com as quais lida. A conselheira Marluce Leila Leila Simões Lopes também destacou
a leveza e a alegria do presidente. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou
encerrada a sessão, às onze horas e vinte e cinco 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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