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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 TRINTA DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE 
E UM (30/07/2021), PRESIDIDA PELA PROFESSORA ANDREA ANTOLINI 
GRIJÓ, VICE-DIRETORA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO;  E COM AS PRESENÇAS 
DE EDSON PANTALEÃO ALVES, REPRESENTANTE DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇAO, 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); IGUATEMI SANTOS RANGEL, COORDENADOR DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA-EAD; 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); 
LORRANA NEVES NOBRE, REPRESENTANTE DOS TÉCNICO-
ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO; MARIA 
JOSÉ RASSELE SOPRANI, COORDENADORA 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; E WAGNER DOS SANTOS, REPRESENTANTE 
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO. 

Havendo quorum legal, a senhora presidenta, professora Andrea Antolini Grijó, iniciou a sessão às 
nove horas e três minutos. Preliminarmente, a senhora presidenta deu as boas-vindas ao novo 
Chefe da Secretaria do Centro de Educação, Sr. Michel Eduardo Teixeira Cristo, apresentando-o 
aos membros do Conselho Departamental e justificou a ausência do Diretor do Centro de 
Educação, Professor Reginaldo Célio Sobrinho, em virtude de necessidade de realização de 
procedimento de saúde que demanda internação. 1. APRECIAÇÃO DE ATAS: 1.1. Ata da Sessão 
Ordinária do Conselho Departamental, realizada no dia 16 de julho de 2021. A Conselheira Maria 
José Rassele Soprani solicitou que seja padronizada a expressão “Coordenadora” do CEI CRIART 
em substituição à expressão “Diretora”. Sob deliberação; aprovada por unanimidade. 2. 
EXPEDIENTE: A senhora presidenta sugeriu a exclusão do ponto 3.4. Homologação de relatório do 
Fórum do Centro de Educação, considerando que esse está em ajuste. Sugeriu ainda, com base 
nas solicitações de seus representantes, a inclusão dos pontos de pauta 3.6. Autorização de 
afastamento para atividade esporádica de docente do DLCE; e do ponto 3.7. Autorização de 
afastamento de docente do DEPS para realização de visita técnica no exterior; em seguida 
perguntou se alguém desejaria realizar alguma inclusão ou exclusão de ponto de pauta, ou solicitar 
alteração na ordem dos pontos de pauta. Sem manifestações. Sob deliberação; aprovada por 
unanimidade. 3. PAUTA: 3.1. Processo Digital nº 23068.038235/2021-28 - Homologação do ad 
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referendum do Diretor do Centro de Educação que aprovou o Termo de Adesão de Serviço 
Voluntário da Professora Andreia Teixeira Ramos para ministrar, como professora voluntária, as 
disciplinas “Educação das Relações Étnico Raciais” e ‘’Pesquisa e Prática Pedagógica”, no período 
de 08 de julho de 2021 a 09 de outubro de 2021. A conselheira, Profª. Inês de Oliveira Ramos, 
explicou que a docente voluntária iniciou o semestre letivo e que manifestou interesse em concluir 
as atividades acadêmicas do semestre, mesmo após o fim do contrato; e que após consulta do 
DTEPE, a PROGEP confirmou inexistir implicações da adesão como voluntária para o processo 
seletivo de contratação de substituto(a) e complementou que o Prof. Gustavo Henrique Araújo 
Forje irá acompanhá-la as atividades da professora voluntária. A Presidenta solicitou à conselheira 
que transmita à Professora Andreia Teixeira Ramos os agradecimentos pela disponibilidade e pelo 
compromisso. Sob deliberação; aprovada por unanimidade. 3.2. Processo digital nº 
23068.042090/2021-60 - Solicitação da professora Ednalva Rodrigues Gutierrez de apreciação do 
relatório final do Curso de Extensão em Alfabetização e Produção de Materiais para Alunos com 
Deficiência Sensorial (APMED). Parecer: Guilherme Santos Neves. A presidenta informou que o 
que está sob apreciação exclusivamente o relatório das atividades, que precisam ser apresentados 
em até sessenta (60) dias do fim do curso; e que o prazo para apresentação do relatório financeiro 
é de um (01) ano. Em seguida foi feita a leitura do relato com parecer favorável à aprovação do 
relatório. Sob deliberação; aprovada por unanimidade. 3.3. Processo Digital 23068.008983/2017-
08 - Homologação do Ad referendum do Diretor que aprovou a prorrogação do contrato nº 
043/2017 com a FEST para a gestão financeira e apoio ao PPGMPE por mais 01 (um) ano a partir 
de 18/09/2021. O conselheiro, Prof. Soler Gonzales, informou que o Programa recebeu 
comunicado do encerramento do projeto, sendo necessária sua prorrogação e aditivo de seu valor 
para realização de processo seletivo e reorçamentação. A presidenta explicou que o ad referendum 
foi concedido em razão do pedido de urgência para tramitação do processo. Sob deliberação; 
aprovada por unanimidade. 3.4. Apreciação do Relatório do II Fórum Ordinário do Centro de 
Educação realizado em 22 de julho de 2021. RETIRADO DE PAUTA. 3.5. Composição do Grupo de 
Trabalho para Análise  das Condições  Objetivas e Planejamento para Migração à fase 3 do Plano 
de Contingência da UFES - A presidenta esclareceu que o Fórum do Centro de Educação  
manifestou-se contrariamente à Migração para Fase 3 do Plano de Contingência, antes do segundo 
semestre; e que o mesmo Fórum deliberou pela criação do Grupo de Trabalho que deve iniciar os 
trabalhos imediatamente, com foco em três dimensões: administrativa, acadêmica e de estágio 
supervisionado; e que o resultado das atividades do grupo de trabalho subsidiarão as deliberações 
do Fórum. A presidenta esclareceu que está sob deliberação apenas a composição do grupo de 
trabalho, considerando a pertinência e interesse dos representados, e não a indicação de 
membros; e apresentou a seguinte proposta: dois Técnicos Administrativos em Educação, um 
deles da CRIARTE; dois estudantes, um deles do LEDOC; uma chefia de departamento; a 
coordenação ou subcoordenação do curso de Pedagogia; a coordenação ou subcoordenação do 
LEDOC; um coordenador de Programa de Pós-graduação; o Coordenador da Coordenação de 
Estágio Supervisionado; a coordenação da CRIARTE; dois docentes, um EBTT e um do magistério 
superior, o Síndico do CE e o Diretor do Centro de Educação. A conselheira  Regina Godinho sugeriu 
a inclusão de um professor de Estágio Supervisionado, além da coordenação, na comissão. A 
presidenta esclareceu que a participação dos representantes deve ser feita em diálogo com os 
grupos que estão representando, mas que em outro momento pode sim haver a inclusão de mais 
um professor de Estágio Supervisionado. O conselheiro Eduardo Augusto Moscon Oliveira 
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questionou se haverá suplentes, o que foi confirmado pela presidenta da sessão. O conselheiro 
Iguatemi Santos Rangel, informou que foi autorizado pela reitoria o acesso dos alunos aos  pólos  
e aos laboratórios de informática, em especial dos alunos  que tiverem essa necessidade. A 
presidenta sugeriu a inclusão da coordenação ou subcoordenação do curso de Pedagogia EAD, o 
que foi incluído na proposta. Sob deliberação; aprovada por unanimidade. 3.6. Processo digital nº 
23068.046980/2021-41 -  Apreciação da Solicitação da Professora Maria Amélia Dalvi Salgueiro de 
autorização de afastamento para realização de atividade esporádica remunerada na rede 
municipal de educação de Presidente Prudente (SP), nos dias 10 e 24 de agosto, 24 de setembro e 
22 de outubro de 2021, nos termos do inciso VIII do art. 21 da Lei nº 12.772/2012 com carga 
horária total de 9h. A presidenta esclareceu que as atividades serão remotas e que o departamento 
aprovou o afastamento. Sob deliberação; aprovada por unanimidade. 3.7. Processo Digital 
23068.034474/2021-17 - Apreciação da solicitação de autorização de afastamento para o exterior 
do professor Rodrigo Sarruge Molina, no período de 06 a 20 de setembro de 2021, para realizar 
visita técnica na região da Sardenha, na cidade de Ghilarza, na La Ghilarza Summer School – Scuola 
internazionale di studi gramsciani. O professor participará de formação promovida pela 
Internacional Gramsci Society (IGS) que custeará sua hospedagem. O supervisor italiano das 
incursões será Giovanni Fresu da Università degli studi di Cagliari, na Itália. A presidenta informou 
que o pedido já foi apreciado e aprovado pelo departamento. O conselheiro, Eduardo Augusto 
Moscon Oliveira, esclareceu que o curso tem sido pleiteado há algum tempo pelo docente e que 
agora que foi selecionado fará no mesmo período uma visita técnica à universidade italiana, 
Università degli studi di Cagliari, e em razão dela suas férias foram antecipadas, de modo que 
poderá chegar ao país com antecedência a fim de cumprir eventual quarentena, antes de começar 
a realizar as atividades. Sob deliberação; aprovada por unanimidade. 4. INFORMES: 4.1. Ofício nº 
14/2021 – SUPEC/UFES – A presidenta informou que o ofício trata de treinamento para uso de 
ferramentas e técnicas de transmissão de eventos pelo Youtube, nos dias 03 e 05 de agosto. A 
indicação dos participantes deverá ocorrer por e-mail. Em breve serão indicados os requisitos 
técnicos para participação e será verificada a possibilidade do treinamento ser realizado também 
por Bolsistas PAEPE, o que seria relevante aos núcleos. 4.2. Ofício nº 
91/2021/GABINETE/PROGRAD/UFES - Convite para reunião de apresentação do diagnóstico sobre 
o ensino de Graduação na Ufes durante o ano de 2020,  a realizar-se no dia 20 de agosto de 2021, 
às 9 horas, no formato virtual. O link de acesso é: https://meet.google.com/pfv-kxrr-mqq. 4.3. 
Encaminhamentos Edital 35/2021 do ME - A presidenta informou que no dia 22 de julho foi 
realizada reunião com os diretores dos centros de ensino cujos cursos podem ser contemplados 
pelo Edital nº 35/2021 do Ministério da Educação; que a COPAPPE já se manifestou contrária a 
adesão ao edital em razão dos princípios que baseiam o programa, o que foi ratificado pelo Fórum 
do Centro de Educação.  A análise da possível adesão da UFES ao Edital será  discutida, com a 
contribuição dessa Comissão, no Fórum das Licenciaturas. 4.4. Migração para Fase 3 do Plano de 
Contingenciamento - Reunião Conselho Universitário. A presidenta informou que a apreciação do 
retorno pela UFES foi retirado da pauta da última reunião do Conselho Universitário,uma vez que 
a Comissão de Legislação e Normas não apresentou parecer conclusivo sobre o assunto. 4.5. A 
conselheira Maria José Rassele Soprani informou que ocorrerá de 23 a 27 de agosto o evento de 
comemoração dos “45 anos de história com as infâncias e as docências inventivas”, com a seguinte 
programação às 18h30: abertura no dia 23 com apresentação para as crianças; no dia 24 a mesa 
“45 anos de (re)existências e reinvenção de infâncias possíveis” com Walter Kohan e Carmen Vidal 
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Perez; no dia 25 a mesa “Criação do CEI Criarte e Movimentos de resistência política, com 
participação de Janaina Antunes, Maira Machado e Jair Ronchi Filho; no dia 26 a mesa que dá 
nome ao evento, com a presença de Fabiola Souza Cardoso e Manuela Ribeiro; e no dia 27 o 
encerramento com Bate Papo Musical com Zé Antônio; além de mostra paralela de curtas 
metragens produzidos pelas crianças. 4.6. A conselheira Ines de Oliveira Ramos informou que no 
dia 23 de julho ocorreu a qualificação do aluno Jocelino da Conceição Silva Júnior, do Mestrado 
Profissional em Educação - PPGMPE. A banca foi composta pela Profa. Dra. Ines de Oliveira Ramos, 
como orientadora, Prof. Dr. Soler Gonzales, Profa. Dra. Dulcinea Campos Silva e Prof. Dr. Delton 
Aparecido Felipe, Diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Pesquisadores 
Negros/as. 4.7. A conselheira Silvana Ventorim informou sobre atividade conjunta do NEPE e 
Lagebes,  que ocorrerá dia 05/08 às 19h promovido pela ANFOPE/ES, com apoio do Fórum Popular 
de Educação do Espírito Santo, caracterizando-se como uma Conferência LIVRE da CONAPE 2022.  
Participarão da live os professores Marcelo Lima e Eliza Bartalozzi Ferreira que será apresentada 
no canal da ANFOPE/ES do Youtube. O Conselheiro Eduardo Augusto Moscon Oliveira, elogiou a 
participação dos núcleos e laboratórios do Centro de Educação nas ações do Fórum Popular de 
Educação do Espírito Santo, informando que esta participação é fundamental para a defesa da 
educação pública. Destacou que outras conferências livres ou temáticas  estão em andamento no 
Centro de Educação por parte do PPGMPE, e convidou a todos/as o engajamento no movimento 
da CONAPE 2022 e do FPNE/ES. A conselheira Ozirlei  informa que existe um grupo de formação 
com os estudantes dos cursos de Pedagogia, Pedagogia EaD, LEDOC e Artes Visuais da Ufes, 
Campus Goiabeiras com interesse em discutir a Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 
2019 – MEC, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores 
para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores 
da Educação Básica (BNC-Formação). O referido grupo teve cinco encontros de formação no 
semestre letivo EARTE 2020/2 e pretende retornar os encontros nesse semestre 2021/1, e sendo 
assim, gostaria de saber se seria possível articular esse grupo de formação de estudantes com as 
ações da referida comissão apresentada, e assim unir as ações e forças que se convergem para os 
mesmos objetivos, que inclui a formação de professores. Nada mais havendo a tratar, a senhora 
presidenta declarou encerrada a sessão, às dez horas e cinquenta minutos. Do que era para 
constar, eu, Michel Eduardo Teixeira Cristo, secretariando a reunião, lavrei a presente ata que, 
após lida e aprovada, será por mim e pelos presentes assinada. 

 
 

_______________________________ 
Andrea Antolini Grijó 

Vice-Diretora do Centro de Educação 
 
 

_______________________________ 
Michel Eduardo Teixeira Cristo 

Chefe da Secretaria do Centro de Educação 
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