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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 DEZESSEIS DE ABRIL DE DOIS MIL E 
VINTE E UM (16/04/2021), PRESIDIDA PELO PROFESSOR DR. 
REGINALDO CÉLIO SOBRINHO, DIRETOR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO 
(CE),  COM A PRESENÇA DOS SEGUINTES CONSELHEIROS: ANDREA 
ANTOLINI GRIJÓ, VICE-DIRETORA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO; REGINA 
GODINHO DE ALCÂNTARA, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 
LINGUAGENS, CULTURA E EDUCAÇÃO (DLCE); INES DE OLIVEIRA 
RAMOS, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TEORIAS DO ENSINO E 
PRÁTICAS EDUCACIONAIS (DTEPE); JANINHA GERKE, 
COORDENADORA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM 
EDUCAÇÃO DO CAMPO (COLEC); FERNANDA MONTEIRO BARRETO 
CAMARGO, SUBCOORDENADORA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO (COLEC); DULCINÉA 
CAMPOS SILVA, COORDENADORA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA (COLPED); OZIRLEI TERESA 
MARCILINO, SUBCOORDENADORA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA (COLPED); SOLER GONZALEZ, 
REPRESENTANTE DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DE MESTRADO 
PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO; LORRANA NEVES NOBRE, 
REPRESENTANTE DOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO; GUILHERME SANTOS NEVES NETO, 
REPRESENTANTE DOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO; TATIANA PASSOS DE OLIVEIRA, 
REPRESENTANTE SUPLENTE DOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM 
EDUCAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO; JACYARA SILVA DE PAIVA,  
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); ALESSANDRA 
REINHOLZ VELTEN, REPRESENTANTE DISCENTE DO CENTRO DE 
EDUCAÇÃO. IGUATEMI SANTOS RANGEL, DIRETOR PRÓ-TEMPORE DO 
CEI-CRIARTE. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: JAIR RONCHI FILHO, 
REPRESENTANTE DOS NÚCLEOS E LABORATÓRIOS DO CENTRO DE 
EDUCAÇÃO; ITAMAR MENDES DA SILVA,  REPRESENTANTE DO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO NO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO (CEPE); WAGNER DOS SANTOS, REPRESENTANTE DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO; EDUARDO 
AUGUSTO MOSCON OLIVEIRA, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 
EDUCAÇÃO, POLÍTICA E SOCIEDADE (DEPS). Participou da reunião o 
Assistente de Gestão do Centro de Educação, Elias Louzada Neto. 
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Havendo quorum legal, o senhor presidente, professor Dr. Reginaldo Célio Sobrinho, iniciou a 
sessão às nove horas e dez minutos. 1. APRECIAÇÃO DE ATAS: 1.1. Ata da Sessão Ordinária do 
Conselho Departamental, realizada no dia 26 de março de 2021. Em discussão, aprovado. 
2. EXPEDIENTE: Foram solicitadas as seguintes inclusões de pauta: 3.11 Documento avulso nº 
23068.022412/2021-54, 3.12, 3.13. Documento avulso nº 23068.014357/2021-29, 3.14. 3.15. 
Documento avulso nº 23068.022714/2021-22 e 3.16. Processo digital nº 
23068.022255/2021-87. Inclusões aprovadas por unanimidade. Foi solicitada, ainda, a 
retirada de pauta do ponto 3.3. Documento avulso nº 23068.010088/2021-21. Retirada 
aprovada por unanimidade. A conselheira Lorrana Neves Nobre deu as boas-vindas aos novos 
conselheiros Guilherme Santos Neves Neto e Tatiana Passos de Oliveira, representantes dos 
TAEs no Conselho Departamental. Além de destacar as boas-vindas aos novos representantes 
dos TAEs, o  presidente agradeceu  a participação da conselheira Érica Alcântara Pinheiro de 
Paula pelos trabalhos realizados enquanto conselheira representando os TAEs. A conselheira 
Lorrana Neves Nobre agradeceu, também, a participação da conselheira Maria Anna Xavier 
Serra Carneiro de Novaes pelos trabalhos realizados junto a este Conselho, o que foi 
endossado pelo presidente e Conselheiros. 3. PAUTA: 3.1. Documento avulso nº 
23068.019589/2021-73 - Homologação da aprovação ad referendum do Diretor do Centro de 
Educação que aprovou a Recomposição do Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação 
do Campo. O presidente agradeceu a disponibilidade dos membros em compor o Colegiado 
da Licenciatura em Educação do Campo. Após agradecimentos, o Conselho homologou por 
unanimidade a decisão com a recomposição do Colegiado do Curso de Licenciatura em 
Educação do Campo  da seguinte forma: Membros Titulares - Janinha Gerke (coordenadora - 
docente DEPS), Fernanda Monteiro Barreto Camargo (subcoordenadora - docente/DLCE), 
Cleoanara Maria Schwatz (membro - docente/DLCE), Renata Duarte Simões (membro - 
docente/DLCE), Valter Martins Giovedi (membro - docente/DEPS), Rosali Rauta Siller (membro 
- docente/DTEPE), Silvanete Pereira dos Santos (membro - docente/DTEPE), Alessandro da 
Silva Guimarães (membro - docente/DEPS), Daniel de Jesus Ferreira (membro - discente), 
Patricia Eggert Daniel (membro - discente), Maria Geovana Melim Ferreira (membro - 
Movimentos Sociais) e os Membros Suplentes: Andressa Dias Koehler (suplente - 
docente/DLCE), Gilfredo Carrasco Maulin (suplente - docente/DEPS), Rogério Drago (suplente 
- docente/DTEPE), Ana Clara Toledo Costa (suplente - discente), Gecinalva Antônia da Silva 
Nunes (suplente - discente), Josimara Pezzim (suplente - Movimentos Sociais). 3.2. 
Documento avulso nº 23068.020027/2021-72 - Ofício nº 015/2021 Ed do Campo/CE/UFES  - 
Apreciação do nome da professora Priscila Monteiro Chaves como presidente do Núcleo 
Docente Estruturante do curso de Licenciatura em Educação do Campo. Após 
esclarecimentos, o Conselho homologou por unanimidade o nome da professora Priscila 
Monteiro Chaves como presidente do Núcleo Docente Estruturante do curso de Licenciatura 
em Educação do Campo. 3.3. Documento avulso nº 23068.010088/2021-21 - Constituição e 
composição da Comissão de Planejamento Orçamentário e financeiro do Centro de Educação. 
Retirado de pauta. 3.4. Documento avulso nº 23068.015297/2021-61 - Indicação de 
membros suplentes para a Comissão para avaliação, acompanhamento e atualização do 
Regimento do Centro de Educação. Retirado de pauta. 3.5. Documento avulso nº 
23068.015301/2021-91 - Indicação de membros suplentes para a Comissão Permanente de 
Ações Afirmativas do Centro de Educação. Retirado de pauta. 3.6. Processo digital nº 
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23068.018832/2021-36 - Solicitação da professora Elis Beatriz de Lima Falcão de apreciação 
do relatório do Projeto de Extensão: "Transição Educação Infantil e Ensino Fundamental: 
novos impactos em contexto de pandemia”, registrado na Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) 
sob o nº 1987. Parecer do Conselheiro Eduardo Augusto Moscon. A conselheira Ines de 
Oliveira Ramos parabenizou o CEI Criarte pelos trabalhos desenvolvidos. Após a leitura e 
considerando o parecer favorável, o Conselho aprovou por unanimidade o relatório do 
Projeto de Extensão: "Transição Educação Infantil e Ensino Fundamental: novos impactos em 
contexto de pandemia”, da professora Elis Beatriz de Lima Falcão. 3.7. Processo Digital nº. 
23068.050973/2020-62 - Solicitação de apreciação do relatório de Licença Capacitação da 
professora Janaína Silva Costa Antunes, referente às atividades realizadas no período de 1º de 
fevereiro a 1º de abril de 2021. Parecer da conselheira Ines de Oliveira Ramos. Retirado de 
pauta. 3.8. Documento avulso nº 23068.021788/2021-41 - Calendário acadêmico do curso de 
Licenciatura em Educação do Campo - semestre 2020/2. A conselheira Janinha Gerke 
esclareceu que a solicitação tem efeitos retroativos a 1º de fevereiro de 2021, visto que o 
calendário já está em andamento, mas não havia sido submetido às instâncias. Após 
esclarecimentos, o Conselho aprovou por unanimidade o Calendário acadêmico do curso de 
Licenciatura em Educação do Campo, relativo ao semestre 2020/2. O presidente registrou seu 
agradecimento ao empenho das professoras Janinha Gerke e Fernanda Monteiro Barreto 
Camargo na coordenação do curso de Licenciatura em Educação do Campo, especialmente 
pelo esforço que elas têm desenvolvido para seguir garantindo condições de oferta das 
disciplinas do curso e articulação com professores e estudantes na condução das diferentes 
atividades do curso no CE. 3.9. Processo digital nº 23068.019277/2021-60 - Apreciação do 
Regimento Interno do Núcleo de Educação Infantil (Nedi). Parecer da conselheira Lorrana 
Neves Nobre. Após ampla discussão e considerando que o parecer contém recomendações 
de alteração do Regimento Interno, o presidente colocou em votação o encaminhamento 
proposto pela conselheira  Andréa Antolini Grijó, expresso nos seguintes termos: devolução 
do documento ao NEDI para manifestação acerca das sugestões, com  nova submissão em 
sessão do Conselho Departamental. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade pelo 
Conselho. Na sequência, a conselheira Lorrana Neves Nobre solicitou que a secretaria do 
Centro de Educação retorne primeiramente o processo a ela para que possa fazer ajustes no 
parecer, endereçando-o ao NEDI. 3.10. Relatório do I Fórum Ordinário do Centro de Educação 
do ano de 2021. Na impossibilidade de comparecer à presente reunião, o conselheiro Itamar 
Mendes da Silva enviou por e-mail a sugestão de redação em sua fala no relatório, da seguinte 
forma: “O professor Itamar Mendes da Silva pontuou que é possível se alterar o PPC realizando 
pequenos ajustes durante seu processo de implementação e que isso não configura novo PPC. 
A Instrução Normativa 04/2016 estabelece os casos em que isso é possível e para os ajustes e 
alterações a fim de incluir documentos eletrônicos e artigos disponíveis na internet na 
bibliografia básica é preciso, além da IN 04/2016, revisitar as normativas do MEC que tratam 
do tema, mas entende ser perfeitamente possível e a Seavin pode ajudar nisso. Quanto à 
avaliação do PPC da Pedagogia parabenizou o NDE na pessoa da presidente, a professora 
Ivone Martins de Oliveira, pelo trabalho e destacou a importância das devolutivas a 
estudantes e docentes, juntamente com indicações de providências aos problemas indicados. 
Sugeriu que o Colegiado e o NDE da Pedagogia liderem o debate e os encaminhamentos com 
professores e técnicos e, posteriormente, com os estudantes”. Após discussão, o Conselho 
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aprovou por unanimidade o Relatório do I Fórum Ordinário do Centro de Educação do ano de 
2021, com a alteração sugerida pelo conselheiro Itamar Mendes da Silva. 3.11. Documento 
avulso nº 23068.022412/2021-54 -  Apreciação do nome do professor Edivaldo José Bortoleto 
como presidente do Núcleo Docente Estruturante do curso de Licenciatura em Pedagogia. O 
Conselho aprovou por unanimidade o nome do professor Edivaldo José Bortoleto como 
presidente do Núcleo Docente Estruturante do curso de Licenciatura em Pedagogia. O 
presidente agradeceu ao professor Edivaldo José Bortoleto (na condição de presidente do NDE 
-Pedagogia) e à professora Priscila Monteiro Chaves (na condição de presidente do NDE- 
Licenciatura em Educação do Campo)  pela disponibilidade em realizar esse importante 
trabalho no CE. 3.12. Homologação da eleição das professoras Silvana Ventorim e Rosemeire 
dos Santos Brito como membras titular e suplente, respectivamente, para representar os 
coordenadores dos Núcleos e Laboratórios do Centro de Educação no Conselho 
Departamental do Centro de Educação. Após ampla discussão, o Conselho aprovou por 
unanimidade os nomes das professoras Silvana Ventorim e Rosemeire dos Santos Brito como 
membras titular e suplente, respectivamente, para representar os coordenadores dos Núcleos 
e Laboratórios do Centro de Educação no Conselho Departamental do Centro de Educação, 
com mandato de dois anos, podendo ser prorrogados por mais dois anos. O presidente 
agradeceu a disponibilidade das docentes nesta composição. 3.13. Documento avulso nº 
23068.014357/2021-29 - Apreciação do nome do professor João Luiz Simplicio Porto como 
representante para a função de conselheiro - Conselho Municipal de Educação de Aracruz. 
Procedida a leitura do  documento enviado pelos professores Ozirlei Teresa Marcilino e João 
Simplício Porto. Após ampla discussão, o Conselho aprovou por unanimidade o nome do 
professor João Luiz Simplício Porto como representante para a função de conselheiro - 
Conselho Municipal de Educação de Aracruz. O presidente agradeceu a disponibilidade de 
ambos os docentes. 3.14. Recondução da professora Kezia Rodrigues Nunes para a 
coordenação da Comissão Própria de Avaliação do Centro de Educação (CPAC-CE), a partir de 
08 de maio de 2021, por um período de 2 anos. O Presidente informou que a solicitação da 
recondução se dá em razão de termos sido demandados pela Reitoria para o encaminhamento 
da Composição da Comissão e considerando uma reunião realizada com a professora Kezia 
Rodrigues Nunes em que ela apresentou os trabalhos em andamento e manifestou interesse 
em continuar com o trabalho.  A conselheira Érica Alcântara Pinheiro de Paula esclareceu que 
a Reitoria solicitou informações a respeito da composição da CPAC, com prazo até 12 de abril 
e considerando que a vigência dos mandatos não havia sido encerrada, a demanda foi 
respondida com a composição vigente e informado que será providenciada a recomposição 
no prazo de encerramento dos mandatos, que ocorrerá em maio.  Na ocasião foi realizada 
consulta aos membros da CPAC sobre a disponibilidade de continuação na representação. Em 
resposta, somente a professora Kezia Rodrigues Nunes manifestou o desejo de permanecer 
na CPAC. Desse modo, a conselheira Érica Alcântara Pinheiro de Paula disse que as demais 
representações devem ser solicitadas às instâncias cabíveis. A conselheira Lorrana Neves 
Nobre informou que faz parte dessa comissão mas em razão de outras demandas e abrindo 
espaço para a participação de outros colegas manifestou-se pelo não interesse em continuar 
na representação dos TAES na comissão e agradeceu os trabalhos da professora Kezia 
Rodrigues Nunes. Após esclarecimentos, o Conselho aprovou por unanimidade a recondução 
da professora Kezia Rodrigues Nunes na coordenação da Comissão Própria de Avaliação do 
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Centro de Educação (CPAC-CE), a partir de 08 de maio de 2021, por um período de 2 anos. 
3.15. Documento avulso nº 23068.022714/2021-22 - Solicitação de retificação da Resolução 
nº 07/2021 do Centro de Educação. Após leitura do documento e discussão, o Conselho 
aprovou por unanimidade, a retificação da Resolução nº 07/2021 do Centro de Educação. 
Onde se lê: “Art. 32. Na Central de Apuração, localizada no CEI Criarte/UFES, deverá 
permanecer apenas a junta apuradora, atendendo às Normas de Biossegurança da UFES e do 
CEI Criarte/UFES”. Leia-se: “Art. 32. A Central de Apuração se realizará em reunião remota, às 
10h do dia 28 de abril de 2021, para o acompanhamento em tempo real do download do 
resultado da votação no sistema da STI. Somente os membros da junta apuradora terão 
acesso ao link da reunião de apuração”. 3.16. Processo digital nº 23068.022255/2021-87 - 
Solicitação da professora Maria Angélica Vago Soares de realização de atividade esporádica 
remunerada, atendendo ao disposto no inciso XII da Lei nº 12.772/2012, na produção de 
conteúdo para a Formação/Implementação do Currículo do Espírito Santo na Educação 
Infantil, entre os dias 8 de abril e 28 de junho de 2021, com carga horária total de 30 horas. A 
conselheira Regina Godinho de Alcântara esclareceu que a atividade contempla 2 horas e 30 
minutos semanais, totalizando 30 horas. Após discussão, o Conselho aprovou por 
unanimidade a solicitação da professora Maria Angélica Vago Soares de realização de 
atividade esporádica remunerada. 4. INFORMES: 4.1. I Fórum Extraordinário do Centro de 
Educação do ano de 2021 a ser realizado no dia 28 de abril de 2021, às 14h. 4.2. Seminário  
"Estágios nos cursos de graduação da Ufes", 19  e 20 de abril. A conselheira Andréa Antolini 
Grijó informou sobre o seminário organizado pela Prograd e registrou que o evento é 
destinado a todos os cursos da Ufes. Informou, ainda, que a abertura do evento é aberta à 
participação de todos e todas com transmissão pelo canal do Youtube da Universidade. Nas 
reuniões fechadas,  participarão do seminário representando o Centro de Educação, conforme 
solicitado pela Prograd, a professora Kalline Pereira Aroeira, que também é membra da 
Coordenação de Estágio; Dulcinéa Campos Silva, representando a Câmara Local de Graduação; 
Andréa Antolini Grijó, representando a Direção do Centro de Educação; João Luiz Simplício 
Porto; José Américo Cararo, Mari Inez Tavares e Rosali Rauta, representando os docentes e 
membros da coordenação de estágio do Centro de Educação; e Flavia Amorim Sperandio e 
Érica Alcântara Pinheiro de Paula representando os servidores técnico-administrativos, 
informou ainda que inicialmente fora disponibilizada uma vaga para TAEs e uma para discente, 
não havendo indicação de representante pelo Diretório Acadêmico, foi disponibilizada a vaga, 
para a participação da segunda representante das categorias de Técnicos Administrativos em 
Educação. 4.3. A conselheira Andréa Antolini Grijó informou que a Direção do Centro de 
Educação não teve conhecimento, nem participação na indicação da docente do Centro que 
participou da cerimônia simbólica de vacinação dos professores, realizada pelo Governo do 
Estado na data de 15 de abril de 2021. A conselheira Ines de Oliveira Ramos disse que a 
docente recebeu um email da Reitoria com o convite para participar da solenidade. 4.4. A 
conselheira Jacyara Silva de Paiva informou que o  Centro de Educação por meio  de projetos 
de extensão de professoras (Jacyara Paiva, Marluce Simões e Ozirlei Marcilino)  dos seguintes 
departamentos:  DLCE, DEPS e DETEPE, está realizando uma parceria com a SEDU e IASES no 
sentido de escrever o novo documento de política pública para para socioeducação do Estado 
do Espírito Santo, para tal está sendo realizado cursos de formação no período de 7 meses 
para todos que fazem a socioeducação do Estado: Gestores, Gerentes, Pedagogos, Técnicos, 
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Professores, Agentes Socioeducativos e Socioeducandos, no total teremos em torno de 500 
pessoas envolvidas neste processo de formação e construção da política. Os encontros são 
realizados mensalmente com cada categoria onde são trabalhados temas escolhidos pelas 
pessoas em formação. 4.5. O conselheiro Iguatemi Santos Rangel informou sobre as atividades 
de acolhimento aos estudantes dos cursos de EAD da Ufes e destacou a realização da Aula 
Inaugural da Pedagogia EAD: "Reflexões sobre a formação: releituras de Paulo Freire", com a 
professora Edna Castro de Oliveira, no dia 22 de abril de 2021. Na oportunidade destacou 
positivamente o apoio da direção do Centro de Educação às atividades do curso que coordena 
e manifestou sua disposição em colaborar nesse movimento de  articulação de atividades que 
envolvem os estudantes e coordenações dos três cursos ofertados pelo CE (Pedagogia EAD, 
LEDOC e Pedagogia presencial) incentivado pela direção do Centro. 4.6.  O presidente  
informou sobre a realização de mais um encontro virtual sobre a alteração das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para formação de professores. Esclareceu que o evento está sendo 
organizado pela vice-presidência da região sudeste da ANFOPE e conta com o apoio do 
FORUMDIR. O evento será realizado no dia 21 de abril e, constituindo como ação do mês de 
mobilização dos cursos de Pedagogia, o encontro virtual terá como título: “Em defesa da vida, 
da Pedagogia e da formação de professores”. A conselheira Ozirlei Teresa Marcilino informou 
que institucionalmente as coordenações dos três cursos de graduação estão em mobilização 
com as/os estudantes e em reunião realizada no dia 14/04/2021 foi sistematizado uma 
proposta de "reuniões de formação”, envolvendo estudantes, professores/as e Sindicato no 
estudo sobre os fundamentos filosóficos, políticos e sociológicos que orientam a elaboração 
das novas DNC e à nova BNCC. Com uma metodologia participativa e dialogada, pretende-se 
que as discussões e estudos possibilitem a produção e a divulgação de material em redes 
sociais, como forma de manifestação dos posicionamento político do Centro de Educação 
frente às proposições trazidas nas novas DCN para formação de professores. Essas reuniões 
de formação terão início no dia 26/04/2021, de 17h às 18h. 4.7. A conselheira Dulcinéa 
Campos Silva informou que o Colegiado de Pedagogia junto ao NDE do curso estão em diálogo 
com os estudantes e que estes relataram dificuldades quanto às indicações nas 
representações nas comissões do Centro de Educação. A conselheira destacou que  tem 
realizado reuniões com os/as estudantes para incentivar a participação.  Nada mais havendo 
a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, às onze horas e cinquenta e quatro 
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. 

 

_____________________________ 
Érica Alcântara Pinheiro de Paula 
Secretária do Centro de Educação 

____________________________ 
Reginaldo Célio Sobrinho 

Diretor do Centro de Educação 

 
 
Conselheiros - Titulares: 
 
Andrea Antolini Grijó (Vice-diretora do CE):   
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Eduardo Augusto Moscon Oliveira (Chefe do DEPS):   

Regina Godinho de Alcântara (Chefe do DLCE):   

Ines de Oliveira Ramos (Chefe do DTEPE):   

Janinha Gerke (Coordenadora de Curso - Lic. Ed. Campo):   

Dulcinéa Campos Silva (Coordenadora de Curso – Lic. Pedagogia):   

Iguatemi Santos Rangel (Diretor do CEI-CRIARTE):   

Wagner dos Santos (Coordenador do PPGE):   

Soler Gonzalez (Coordenador do PPGMPE):   

Jacyara Silva de Paiva (Representante - CEPE):   

Itamar Mendes da Silva (Representante - CEPE):   

Jair Ronchi Filho (Coordenador dos Núcleos e Laboratórios do CE):   

Lorrana Neves Nobre (Representante dos TAES):   

Guilherme Santos Neves Neto (Representante dos TAES):   

Denis Nunes Moraes (Representante do corpo Discente):   

Alessandra Reinholz Velten (Representante do corpo Discente):   

 

Conselheiros - Suplentes: 
 

Alexandro Braga Vieira (Subchefe do DEPS):   

Keila Cardoso Teixeira (Subchefe do DLCE):   

Fernanda Monteiro Barreto Camargo (Subcoordenadora de Curso - Lic. Ed. Campo):   

Ozirlei Teresa Marcilino (Subcoordenadora de Curso – Lic. Pedagogia): 

Edson Pantaleão Alves (Coordenador adjunto do PPGE):   

Junia Freguglia Machado Garcia (Coordenadora adjunto do PPGMPE):   

Marluce Leila Simões Lopes (Suplente representante - CEPE):   

Marcelo Lima  (Suplente representante - CEPE):   

Tatiana Passos de Oliveira  (Representante suplente dos TAES):   

Brett Aloysius Anna Van Loon  (Representante suplente dos TAES):   

Gabriel Guimarães Nascimento (Representante suplente do corpo Discente):   

Ully Rodrigues Dias  (Representante suplente do corpo Discente):          


