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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 JULHO DE DOIS MIL E 
VINTE E UM (16/07/2021), 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; EDUARDO AUGUSTO MOSCON OLIVEIRA, CHEFE 
DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, POLÍTICA E SOCIEDADE (DEPS); 
FERNANDA MONTEIRO BARRETO CAMARGO, 
SUBCOORDENADORA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA 
EM EDUCAÇÃO DO CAMPO (COLEC); GUILHERME SANTOS 

NEVES NETO, REPRESENTANTE SUPLENTE DOS TÉCNICO-
ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO; INES 

DE OLIVEIRA RAMOS, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TEORIAS DO 
ENSINO E PRÁTICAS EDUCACIONAIS (DTEPE); ITAMAR MENDES DA 

SILVA, REPRESENTANTE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO NO CONSELHO 
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CEPE); JACYARA SILVA DE 

PAIVA,  REPRESENTANTE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO NO CONSELHO 
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CEPE); LORRANA NEVES 

NOBRE, REPRESENTANTE DOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM 
EDUCAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO; MARCELO LIMA,  
REPRESENTANTE SUPLENTE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO NO 
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CEPE); MARIA JOSÉ 

RASSELE SOPRANI, DIRETORA DO CEI CRIARTE; OZIRLEI 

TERESA MARCILINO, SUBCOORDENADORA DO COLEGIADO DO 
CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA (COLPED); REGINA 

GODINHO DE ALCÂNTARA, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 
LINGUAGENS, CULTURA E EDUCAÇÃO (DLCE); SILVANA 

VENTORIM, REPRESENTANTE DOS NÚCLEOS E LABORATÓRIOS DO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO; SOLER GONZALEZ, REPRESENTANTE DO 
PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM 
EDUCAÇÃO; TATIANA PASSOS DE OLIVEIRA, REPRESENTANTE 
SUPLENTE DOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO; ULLY RODRIGUES DIAS, 
REPRESENTANTE DISCENTE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO; E WAGNER 

DOS SANTOS, REPRESENTANTE DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO. 

Havendo quorum legal, o senhor presidente, professor Dr. Reginaldo Célio Sobrinho, iniciou a 
sessão às nove horas e sete minutos. Preliminarmente, o senhor presidente deu as boas-
vindas às novas conselheiras Maria José Rassele Soprani, Coordenadora do CEI Criarte, e 
Larissa Ferrreira Rodrigues Gomes, Vice-coordenadora do CEI Criarte. 1. APRECIAÇÃO DE 
ATAS: 1.1. Ata da Sessão Ordinária do Conselho Departamental, realizada no dia 16 de julho 
de 2021. O senhor presidente questionou se haveria entre os conselheiros alguém que 
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desejasse fazer alguma observação ou tecer algum comentário sobre a ata, além daqueles já 
enviados por e-mail no decorrer da semana. Sob apreciação; aprovada. 2. EXPEDIENTE: O 
senhor presidente perguntou se alguém desejaria realizar alguma inclusão ou exclusão de 
ponto de pauta, ou solicitar alteração na ordem dos pontos de pauta. Sem manifestações. 3. 
PAUTA: 3.1. Processo digital nº 23068.034946/2021-23 – Homologação do Ad Referendum do 
Diretor do Centro de Educação que aprovou o Termo de adesão de serviço voluntário de 
Nazareth Vidal da Silva para ministrar a disciplina Orientação de TCC III, ofertada pelo 
Departamento de Educação, Política e Sociedade, no semestre especial do EARTE 2021/1. Sob 
apreciação; aprovada. 3.2. Processo digital nº 23068.034925/2021-16 – Homologação do Ad 
Referendum do Diretor do Centro de Educação que aprovou Termo de adesão de serviço 
voluntário de Mariana Aguiar Correia Lima Gonçalves para ministrar a disciplina Educação, 
Diversidade e Cidadania (EPS09148), ofertada pelo Departamento de Educação, Política e 
Sociedade, no semestre especial do EARTE 2021/1. Sob apreciação; aprovada. 3.3. 
Documento avulso nº 23068.035719/2021-15 – Homologação do Ad Referendum do Diretor 
do Centro de Educação que aprovou a indicação do estudante Geancarlo Montovaneli 
Bourguignon como representante discente do Curso de Licenciatura em Educação do Campo 
para Comissão de Políticas Afirmativas CE. Sob apreciação; aprovada. 3.4. Documento avulso 
nº 23068.037887/2021-45 – Ofício n.º 029/2021-CEI Criarte/CE/UFES – Solicita que seja 
aprovada a composição da Comissão de Avaliação Docente – EBTT. Foram indicadas para 
compor esta Comissão as seguintes docentes: Fernanda de Araújo Binatti Chiote (presidente), 
Alessandra Martins Constantino Cypriano (titular), Janaína Silva Costa Antunes (titular), 
Fabíola Alves Coutinho Gava (suplente), e Kenia dos Santos Francelino (suplente). Com a 
palavra, Maria José Rassele Soprani, Coordenadora do CEI Criarte, disse ser importante, para 
que o grupo possa dar início aos trabalhos, a confecção e publicação de portaria que designe 
as membras desta Comissão. Após, Lorrana Neves Nobre questionou a participação da 
professora Janaína Silva Costa Antunes nesta Comissão, uma vez que a professora já não mais 
está lotada no Centro de Educação. A servidora Érica Alcântara Pinheiro de Paula, que ajudava 
a secretariar a reunião, esclareceu que apenas o exercício da professora Janaína Silva Costa 
Antunes fora alterado para a Proex, mas que a lotação continuava sendo no CEI Criarte. Sob 
apreciação; aprovada. 3.5. Documento avulso nº 23068.042167/2021-00 – Composição da 
Comissão de Revisão da Resolução que Estabelece e Normatiza a Atividade dos Docentes 
EBTTs. Foram indicadas para compor esta Comissão as seguintes docentes: Alessandra 
Martins Constantino Cypriano, Fernanda de Araújo Binatti Chiote, Luciana Pimentel Rhodes 
Gonçalves Soares, e Zínia Fraga Intra. Ademais, foi solicitado aos departamentos que 
indicassem um docente para representar os Docentes da Carreira do Magistério Superior do 
Centro de Educação na composição da Comissão. O Departamento de Teorias do Ensino e 
Práticas Educacionais (Dtepe) indicou a professora Ana Carolina Galvão Marsiglia. Os outros 
departamentos não indicaram nenhum docente. Sob apreciação; aprovado o nome das 

EBTTs indicadas pelo CEI Criarte e da professora Ana Carolina Galvão Marsiglia. 
3.6. Documento avulso nº 23068.043348/2021-45 – Homologação da eleição da Prof.ª Dr.ª 
Ozirlei Teresa Marcilino para a coordenação do Curso de Pedagogia, e da Prof.ª Dr.ª Maria 
Angélica Vago Soares para a subcoordenação do Curso de Pedagogia, a partir do dia vinte e 
sete de julho de dois mil e vinte e um. Com a palavra, a professora Ozirlei Teresa Marcilino 
apresentou o contexto de sua eleição e da de Maria Angélica Vago Soares. Após, a professora 
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Regina Godinho de Alcântara comentou que a princípio não havia compreendido bem uma 
consulta feita pela professora Dulcinea Campos Silva aos departamentos do Centro de 
Educação, já que a votação para a Coordenação de Colegiado se dá no âmbito do próprio 
colegiado. Seguiram-se manifestações de aprovação, apreço e apoio às recém-eleitas no chat 
da sala virtual. Sob apreciação; aprovada. 3.7. Processo digital nº 23068.042203/2021-27 – 
Apreciação da solicitação de autorização de afastamento da prof.ª Dr.ª Kyria Rebeca Neiva de 
Lima Finardi, para realizar visita técnica na Universidade de Groningen, Holanda, entre os dias 
14 e 28 de outubro de 2021. A professora Regina Godinho de Alcântara esclareceu que tal 
solicitação já havia sido feita, mas que, como a data fora alterada, era preciso haver nova 
solicitação. Após, a servidora Érica Alcântara Pinheiro de Paula informou que uma nova 
normativa da UFES prevê que todos os afastamentos precisam ser registrados no Sistema de 
Concessão de Diárias e Passagens (SCDP), e se ofereceu para ensinar os secretários dos 
departamentos do Centro de Educação a fazer tal registro. Sob apreciação; aprovada. 3.8. 
Processo digital nº 23068.043221/2021-26 – Apreciação da solicitação da professora Regina 
Helena da Silva Simões de aprovação de Acordo de Cooperação Técnica com a Universidade 
Federal de Goiás (UFG), visando fomentar uma rede nacional de pesquisadores e professores 
pelas vias de um projeto de extensão denominado: “Arquipélago memórias: pandemia e vida 
cotidiana de professores, estudantes e pais/mães de alunos (família)”. O senhor presidente 
disse entender que o pedido não precisaria passar por este Conselho Departamental. Então, 
o professor Eduardo Augusto Moscon Oliveira confessou que estava com dúvida acerca da 
necessidade de apreciação deste Conselho Departamental, e que por isso fizera contato com 
a professora Janaína Silva Costa Antunes, da Proex. Esta, por sua vez, fizera contato com 
Athelson Stefanon Bittencourt, Diretor da Diretoria de Gestão da Extensão e responsável por 
tratar dos convênios firmados pela UFES, que informou que haveria necessidade de 
apreciação do Conselho Departamental. Ainda segundo Athelson Stefanon Bittencourt, depois 
da aprovação deste Conselho Departamental, o acordo deverá ser encaminhado à Diretoria 
de Projetos Institucionais (DPI), setor responsável por celebrar contratos, acordos e 
convênios. Sob apreciação; aprovada. 3.9. Processo de seleção de docente n.º 
23068.022901/2021-14 – Apreciação da solicitação de alteração da subárea do Concurso 
Público, Área: Educação/ Subárea: Ensino de História LEDOC. para Área: Educação Subárea: 
Ensino/Aprendizagem (CAPES 70804001) e da alteração da banca para acrescentar um 
membro externo suplente passando à seguinte composição: Dr.ª Miriã Lúcia Luiz (Presidente 
[membra titular interna]); Dr. Valter Martins Giovedi (Membro titular interno); Dr. Rogério 
Omar Caliari (Membro titular externo – IFES – Itapina – ES); Dr. Douglas Christian Ferrari de 
Melo (Membro suplente interno); Dr. Gilfredo Carrasco Maulin (Membro suplente interno); 
Dr. Leandro do Carmo Quintão (Membro suplente externo – IFES – Vitória); Dr. Antonio 
Donizetti Sgarbi (Membro suplente externo – IFES – Vitória). O senhor presidente informou 
que a esta Comissão já havia sido aprovada, mas que era preciso fazer uma inclusão, qual seja, 
a do Professor Dr. Antonio Donizette Sgarbi. Então, o professor Eduardo Augusto Moscon 
Oliveira completou dizendo que a segunda passagem por este Conselho Deliberativo se 
justificava por conta da inclusão de um membro externo e da troca da subárea. Sob 
apreciação; aprovada. 3.10. Ofício Circular n.º 60/2021-CE/UFES – Solicitação de indicação 
de representantes para o Comitê em Defesa da Ufes. O senhor presidente informou que não 
houve indicações feitas pelos departamentos do Centro de Educação para compor esta 
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Comissão. Com a palavra, Andrea Antolini Grijó, membra de referência nesta Comissão, disse 
que sem membros representantes não haveria porque ela ser membra de referência, função 
esta responsável justamente por prestar suporte aos membros representantes. Então, o 
senhor presidente frisou a importância de se fazerem indicações para as comissões, haja vista 
estas serem um espaço importante para a criação de um ambiente democrático. Ainda com a 
palavra, o senhor presidente sugeriu retornar o pedido aos departamentos do Centro de 
Educação. Após, a professora Inês de Oliveira Ramos esclareceu que os departamentos estão 
com demandas excessivas, e que indicar alguém para representar apenas no papel, sem 
tempo para exercer a representação de fato, seria prejudicial para o Centro de Educação. A 
servidora Lorrana Neves Nobre questionou se antes o Centro de Educação contava com algum 
representante nesta Comissão. Em resposta, a professora Andrea Antolini Grijó informou que 
outrora as representações nesta Comissão eram feitas por representantes indicados por 
entidades de base, e não por representantes indicados por Centros de Ensino. Com a palavra, 
a servidora Lorrana Neves Nobre ressaltou a importância de se ter um representante nesta 
Comissão, e se ofereceu para exercer tal função caso ninguém se dispusesse. A professora 
Regina Godinho de Alcântara, além de manifestar apoio à indicação da servidora Lorrana 
Neves Nobre, perguntou sobre a periodicidade das reuniões desta Comissão e a forma com 
que elas seriam realizadas – virtual ou presencialmente. Então, o senhor presidente e a 
servidora Lorrana Neves Nobre responderam que as reuniões são quinzenais. Com a palavra, 
o senhor presidente informou que o Centro de Educação precisa ter um representante e dois 
membros de referência, e que ainda faltava um nome para esta última função. O senhor 
presidente também explicou que o membro de referência fica encarregado de trazer o que foi 
debatido nas reuniões da Comissão para o Centro de Educação. A professora Andrea Antolini 
Grijó complementou que a importância do membro de referência é auxiliar o representante 
na divulgação dos debates e na realização de encaminhamentos. Então, a professora Fernanda 
Monteiro Barreto Camargo se ofereceu para ser membra de referência. Sob apreciação; 
aprovados os nomes de Lorrana Neves Nobre (membra representante) e de 
Fernanda Monteiro Barreto Camargo (membra de referência). 3.11. Processo digital 
nº 23068.038518/2021-70 – Solicitação de autorização da prof.ª Dr.ª Adriana Rosely Magro 
para realizar Atividade Esporádica Remunerada nos termos do inciso VIII do art. 21 da Lei 
12.772/2012, atividade de concepção e coordenação do educativo a ser desenvolvido durante 
a exposição que será realizada no MAES Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo, 
situado em Vitória-ES no período de 1º a 30 de setembro de 2021, perfazendo carga horária 
total de quatro horas. A professora Regina Godinho de Alcântara explicou que a atividade que 
será exercida pela professora Adriana Rosely Magro não implicará em prejuízo das disciplinas 
por ela ministradas, uma vez que as quatro horas serão durante final de semana. Sob 
apreciação; aprovada. 3.12. Processo digital nº 23068.043811/2021-59 – Composição de 
Comissão Especial de Avaliação da solicitação do professor Erineu Foerste de promoção para 
a Classe E, com denominação de Professor Titular da Carreira do Magistério Superior. Foram 
indicados os seguintes docentes para compor a Comissão: Vânia Carvalho de Araujo (Membra 
Interna – CE/UFES); Cléo Vilson Altenhofen (Membro Titular Externo – UFRGS); Rogério Omar 
Caliari (Membro Titular  Externo – IFES); Vera Ramos Vasconcelos (Membra Suplente Externa 
– UERJO). O professor Eduardo Augusto Moscon Oliveira louvou os serviços prestados à UFES 
pelo professor Erineu Foerste. Fizeram coro com o professor Eduardo Augusto Moscon 
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Oliveira, reforçando suas palavras, os professores Regina Godinho de Alcântara, Jacyara Silva 
de Paiva, Reginaldo Célio Sobrinho, Ines de Oliveira Ramos, e Itamar Mendes da Silva. Após, a 
servidora Érica Alcântara Pinheiro de Paula explicou que por haver apenas um membro 
externo, este deverá ser automaticamente o presidente da Comissão. Sob apreciação; 
aprovada a composição da Comissão Especial de Avaliação, com a professora 
na função de presidente da Comissão. 4. INFORMES: 4.1. Documento avulso nº 
23068.039341/2021-29 – OFÍCIO Nº 72/2021/GABINETE/PROGRAD – Indeferimento de 
matrículas em disciplinas por falta de vagas. O senhor presidente informou que havia sido 
enviado aos departamentos o Ofício n.º 72 do Gabinete da Reitoria. Nesse ofício, observa-se 
um percentual baixo de indeferimento de matrículas, e que provavelmente já teriam sido 
sanados, haja vista a coleta de dados ter acontecido antes dos ajustes de matrícula. Ainda com 
a palavra, o senhor presidente compartilhou sua preocupação com a evasão da Licenciatura 
em Educação do Campo. A professora Fernanda Monteiro Barreto Camargo apresentou as 
singularidades e especificidades desse curso, e acrescentou que a chegada da pandemia e a 
implantação do Earte contribuíram para a alta evasão que o curso enfrenta. A professora 
Fernanda Monteiro Barreto Camargo também disse que a Coordenação tem se esforçado 
muito para reduzir a evasão. Com a palavra, a professora Ines de Oliveira Ramos perguntou 
qual era a grande dificuldade pela qual os alunos passavam. Então, a professora Fernanda 
Monteiro Barreto Camargo respondeu que, no geral, a evasão se justifica por conta do 
posicionamento político ao qual aderiram muitos alunos que rejeitam o Earte. Por fim, a 
professora Fernanda Monteiro Barreto Camargo aproveitou sua fala para convidar os 
conselheiros para a formatura de dez alunos da Licenciatura em Educação do Campo e pediu 
para que ajudassem na divulgação. O senhor presidente frisou medidas que vêm sendo 
adotadas para minimizar o impacto negativo da pandemia na formação dos alunos da 
Licenciatura em Educação do Campo, como o envio de apostilas por correio para os alunos 
que não tem acesso à tecnologia. 4.2. Documento avulso nº 23068.043418/2021-65 – OFÍCIO 
CIRCULAR Nº 09/2021/GR/UFES – Mudança para a fase três do Plano de Contingência. A 
professora Andrea Antolini Grijó informou que o Comitê Operativo de Emergência para o 
Coronavírus da Ufes (COE-Ufes) liberou a migração para a fase três do Plano de Contingência, 
mas que isso não necessariamente significa que o Centro de Educação irá aderir a essa 
migração, e que isso ainda será debatido no II Reunião Ordinária do Fórum do Centro de 
Educação. A professora Andrea Antolini Grijó disse, ainda, que a adesão à Fase Três do Plano 
de Contingência não significa retorno das atividades presenciais, mas sim ensino híbrido, com 
carga horária prática e laboratorial realizadas presencialmente. O senhor presidente reforçou 
que a questão será amplamente discutida no II Reunião Ordinária do Fórum do Centro de 
Educação, momento em que o posicionamento institucional do Centro de Educação será 
amadurecido. 4.3. Documento avulso nº 23068.041462/2021-31 – Autorização de uso do 
espaço físico do Centro de Educação para realização de concurso público. O senhor presidente 
comunicou que o espaço físico do Centro de Educação será utilizado para a realização do 
concurso para provimento dos cargos do Quadro de Pessoal Técnico Administrativo. Ainda 
com a palavra, o senhor presidente disse que o documento autorizando o uso das 
dependências do Centro de Educação ainda não foi enviado à PROGEP porque falta saber qual 
o número de salas e de cadeiras por sala, mas que isso será feito na próxima semana. 4.4. 
Realização da II Reunião Ordinária do Fórum do Centro de Educação, no dia 22 de julho, das 

_blank
_blank
_blank
_blank


 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

CONSELHO DEPARTAMENTAL – 16/07/2021 

 

14h às 17h. O senhor presidente informou sobre o orçamento do Centro de Educação, e 
acrescentou que todas as reformas feitas no Centro de Educação até o momento ainda não 
entraram no planejamento orçamentário. Por fim, disse que em dezenove de julho de dois mil 
e vinte e um haverá uma reunião com a Comissão Permanente de Assessoramento ao 
Planejamento Orçamentário e Financeiro do Centro de Educação, momento em que serão 
estudados documentos e elaboradas propostas para serem debatidas na II Reunião Ordinária 
do Fórum do Centro de Educação. 4.5. Ully Rodrigues Dias, representante discente, 
comunicou o início do processo eleitoral do Diretório Acadêmico Florestan Fernandes (DAFF), 
e solicitou aos professores que fossem ministrar aulas hoje para reforçarem o pedido para que 
os estudantes participassem. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou 
encerrada a sessão, às onze horas e quatorze minutos. Do que era para constar, eu, Rainer 
Cruz Merscher Nunes, secretariando a reunião, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, 
será por mim e pelos presentes assinada. 
 
 

_______________________________ 
Reginaldo Célio Sobrinho 

Diretor do Centro de Educação 
 
 

_______________________________ 
Rainer Cruz Merscher Nunes 

Secretário do Centro de Educação 
 

 

 

 

Conselheiros - Titulares: 
 
Andrea Antolini Grijó (Vice-diretora do CE): ________________________________________ 

Eduardo Augusto Moscon Oliveira (Chefe do DEPS): _________________________________ 

Guilherme Santos Neves Neto (Representante dos TAES): ____________________________ 

Ines de Oliveira Ramos (Chefe do DTEPE): _________________________________________ 

Itamar Mendes da Silva (Representante – CEPE): ____________________________________ 

Jacyara Silva de Paiva (Representante – CEPE): _____________________________________ 

Lorrana Neves Nobre (Representante dos TAES): ____________________________________ 

Maria José Rassele Soprani (Diretora do CEI Criarte): ________________________________ 

Ozirlei Teresa Marcilino (Subcoordenadora do Colegiado da Pedagogia): ________________ 

Regina Godinho de Âlcantara (Chefe do DLCE): _____________________________________ 

Silvana Ventorim (Coordenadora dos Núcleos e Laboratórios do CE): ____________________ 
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Soler Gonzalez (Coordenador do PPGMPE): ________________________________________ 

Wagner dos Santos (Coordenador do PPGE): _______________________________________ 

 

Conselheiros - Suplentes: 
   

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

Marcelo Lima (Suplente representante – CEPE): ____________________________________ 

Tatiana Passos de Oliveira (Representante suplente dos TAES): ________________________ 

Ully Rodrigues Dias (Representante suplente do corpo Discente): ______________________ 

 

 


