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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 TREZE DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE 
E UM (13/08/2021), PRESIDIDA PELO PROFESSOR REGINALDO CÉLIO 

SOBRINHO, DIRETOR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO; E COM AS PRESENÇAS 

DE ANDREA ANTOLINI GRIJÓ, VICE-DIRETORA DO CENTRO DE 

EDUCAÇÃO; EDSON PANTALEÃO ALVES, REPRESENTANTE SUPLENTE 

DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇAO; EDUARDO 

AUGUSTO MOSCON OLIVEIRA, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 

EDUCAÇÃO, POLÍTICA E SOCIEDADE (DEPS); GUILHERME SANTOS 

NEVES NETO REPRESENTANTE DOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM 

EDUCAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO; JACYARA SILVA DE PAULA, 
REPRESENTANTE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO NO CONSELHO DE ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO (CEPE), JANINHA GERKE, COORDENADORA DO 
COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO 
(COLEC); INES DE OLIVEIRA RAMOS, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 

TEORIAS DO ENSINO E PRÁTICAS EDUCACIONAIS (DTEPE); 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; MARIA JOSÉ RASSELE SOPRANI, 

COORDENADORA DO CEI CRIARTE; OZIRLEI TERESA MARCILINO, 
COORDENADORA 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; E WAGNER DOS SANTOS, 
REPRESENTANTE DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇAO. 
ESTAVAM PRESENTES COMO CONVIDADOS OS SENHORES MÁRCIO DA 
COSTA FONSECA E ALEXANDRO BRAGA VIEIRA, E A SENHORA RENATA 
DUARTE SIMÕES. 

Havendo quorum legal, o senhor presidente, professor Reginaldo Célio Sobrinho, iniciou a sessão 
às nove horas e trinta minutos, em razão da instabilidade do sistemas da Ufes. Preliminarmente, 
o senhor presidente deu as boas-vindas ao novo servidor da Secretaria do Centro de Educação, Sr. 
Brett Aloysius Anna Van Loon; e a nova representante dos discentes Elisangela Verdan de Souza. 
1. APRECIAÇÃO DE ATAS: 1.1. Ata da Sessão Ordinária do Conselho Departamental, 

realizada no dia 30 de julho de 2021. Depois de lida a ata, sob deliberação, foi aprovada 

por unanimidade. 2. EXPEDIENTE: O presidente oportunizou aos conselheiros solicitarem 

inclusões, exclusões e alteração da ordem dos pontos de pauta. Sem manifestações. 3. PAUTA: 

3.1. Apreciação do Relatório do II Fórum Ordinário do Centro de Educação realizado em 22 de 
julho de 2021. O presidente agradeceu o empenho da Conselheira Andrea Antolini Grijó na 
construção do texto do referido fórum juntamente com o servidor  Rainer Cruz Merscher Nunes. 
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Sob deliberação; aprovada por unanimidade. 3.2. Indicação dos membros para compor a 
Comissão para Contratação de banco de horas de dois/duas tradutores/as intérpretes de Língua 
Brasileira de Sinais, conforme deliberado na 2ª reunião ordinária do fórum do Centro de Educação, 
realizada em 22 de julho de 2021. Foram indicados os professores/as Reginaldo Célio Sobrinho, 
Keila Cardoso Teixeira, Rogério Drago e Técnico em Assuntos Educacionais Márcio da Costa 
Fonseca. Sob deliberação; aprovada por unanimidade. 3.3. Apreciação da Chamada Pública 
para contratação de banco de horas de dois/duas tradutores/as intérpretes de Língua Brasileira 
de Sinais. O presidente realizou a leitura integral da chamada pública com seu anexo, esclarecendo 
que o texto foi construído após reunião com o Sr. Rafael Petri, diretor de contratação de obras e 
serviços da PROAD. Na reunião foi esclarecido que a chamada era dispensável em razão do valor 
da contratação, mas a fim de dar maior publicidade e autenticidade optou-se por realizar o 
chamamento público, no qual estão estabelecidos os critérios de utilização do banco de 100 horas 
dos(as) profissionais em eventos do Centro de Educação. Registrou, ainda, que a agenda ficará sob 
responsabilidade da direção, em especial com o Sr. Márcio da Costa Fonseca. Em seguida, 
agradeceu o trabalho desenvolvido pelo citado, e também pela professora Keila Cardoso Teixeira, 
pelo professor Rogério Drago e pelo Sr. Michel Eduardo Teixeira Cristo. Depois dos 
esclarecimentos, foi aberta a discussão. A conselheira Ozirlei Teresa Marcilino sugeriu a 
modificação do ponto 2.1. da chamada, a fim de que o prazo de seis meses seja contado a partir 
da assinatura do contrato. A conselheira Jacyara Silva de Paiva sugeriu a inclusão de eventos 
apoiados pelo Centro de Educação, explicitando que no caso do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros 
(NEAB), apesar de ser um núcleo da reitoria, é coordenado por uma professora do Centro de 
Educação, de onde vem a maior parte de seus membros. A conselheira Andrea Antolini Grijó 
ponderou o fato de que o Centro de Educação estar chamando para si a responsabilidade sobre 
obrigação que é na verdade da UFES quanto à disponibilização de intérpretes/tradutores de Libras; 
que se o núcleo é ligado à administração central, em tese a ela caberia essa disponibilização; 
chamando a atenção para o risco de que essa ampliação abra a possibilidade para que outros 
setores da UFES que recebam eventualmente apoio do Centro de Educação exijam a 
disponibilização desses(as) profissionais; sugerindo, em conclusão, que a chamada pública inclua 
exclusivamente o apoio ao NEAB ou a núcleos coordenados por docentes do Centro de Educação. 
Por fim, solicitou que seja feito um levantamento de outros eventos considerados como 
acadêmicos a fim de incluir no rol daqueles que serão apoiados. A conselheira Jacyara Silva de 
Paiva manifestou concordância com a fala da conselheira Andrea Antolini Grijó e esclareceu que 
não tem recebido apoio da administração central. O conselheiro Marcelo Lima considerou que 
neste tipo de situação o aluno deverá sempre ser priorizado em razão da atividade principal da 
Universidade, qual seja o direito do aluno ao ensino, razão pela qual diante do binômio reuniões 
diversas ou aulas de disciplinas curriculares, a estas deve ser priorizada a disponibilização de 
profissionais de interpretação e tradução de Libras. Sob deliberação; aprovada por 

unanimidade. 3.4. Documento avulso nº 23068.050334/2021-88 - Indicação de nomes para 
compor o Grupo de Trabalho para planejamento administrativo e acadêmico para avanço à fase 3 
do Plano de Contingência da UFES. A conselheira Andrea Antolini Grijó ponderou que o Grupo 
precisa iniciar os trabalhos mesmo antes de completar sua composição, com aqueles que já foram 
indicados, tendo em vista que o Conselho Universitário aguarda manifestação do Centros de 
Ensino à respeito das condições físicas e circunstanciais para migração à fase 3 do plano de 
contingência por meio de um plano, cuja importância é reconhecida pela administração central, a 

https://protocolo.ufes.br/%23/documentos/3833468/pecas/
https://protocolo.ufes.br/%23/documentos/3833468/pecas/
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despeito desta entender que isso precisa ser feito com urgência. A conselheira Regina Godinho de 
Alcântara manifestou a possibilidade em ser suplente, garantido interlocução com os demais 
chefes de departamento e participação todas às vezes que o titular não pudesse atuar. A 
conselheira Inês de Oliveira Ramos manifestou que já está com muitas demandas, inclusive com a 
própria chefia de departamento não podendo assumir como titular, mas que poderia atuar de 
maneira articulada com aquele que fosse indicado. O conselheiro Eduardo Augusto Moscon 
Oliveira se dispôs a assumir a composição, mas ressaltou a necessidade de manter diálogo aberto 
com as outras chefias para contribuição nesta função. Sob deliberação; aprovada por 

unanimidade. 3.5. Processo digital nº 23068.049180/2021-81 - Apreciação do Relatório 
semestral de atividades - 2021/1, referente ao afastamento para doutorado da Professora Elis 
Beatriz de Lima Falcão. Parecer: Ozirlei Tereza Marcelino. A parecerista fez a leitura do seu parecer 
favorável à aprovação, que foi elogiado pelos presentes, dentre eles pelos conselheiros Eduardo 
Augusto Moscon Oliveira e Reginaldo Célio Sobrinho. Sob deliberação; aprovada por 

unanimidade. 3.6. Processo Digital nº 23068.050802/2021-14 - Homologação da Designação do 
Professor Alexandro Braga Vieira  como coordenador pró tempore  e da Professora Renata Duarte 
Simões como coordenadora Adjunta pró tempore do Programa de Pós Graduação Mestrado 
Profissional em Educação. O presidente abriu os esclarecimentos do assunto, agradecendo aos 
participantes da reunião do Colegiado do Programa que definiram a coordenação pró-tempore e 
que definiram também a composição de uma comissão de apoio a gestão do Prof. Alexandro Braga 
Vieira, fala que foi reforçada também pela conselheira Ozirlei Teresa Marcilino que agradeceu 
especialmente ao Prof. Soler Gonzalez no trabalho de condução. A conselheira Regina Godinho de 
Alcântara esclareceu que a decisão foi tomada em colegiado e que todos ficaram muito gratos ao 
Prof. Soler Gonzalez pela composição da comissão, que poderá trabalhar em apoio à coordenação 
e em prazo suficiente para composição de uma nova coordenação . A conselheira Renata Duarte 
Simões destacou a autonomia do Colegiado, a maturidade e o respeito que nortearam toda 
conversa que ocorreu na reunião de indicação do nome do Prof. Alexandro Braga Vieira em razão 
de sua experiência com a função. O Professor Alexandro manifestou que não tinha interesse em 
ocupar a função neste momento, mas que entendeu a necessidade de realizar essa gestão. Em 
deliberação, aprovado por maioria, com voto contrário registrado pela conselheira Inês de 
Oliveira Ramos que manifestou que seu voto não era contrário à gestão do Professor Alexandro 
Braga Vieira, mas em descontentamento com a situação que levou à necessidade dessa 
designação, por entender que na condição de professores, a maioria não se capacitou para gestão, 
razão pela qual entende ser indispensável o apoio do coletivo. O presidente frisou que a fala da 
conselheira foi importante, inclusive considerando o apoio coletivo tão necessário para o trabalho 
do professor e da professora que, agora, assumem a coordenação pro tempore deste importante 
programa de pós-graduação do nosso centro. Também agradeceu ao Prof. Soler Gonzalez e aos 
demais professores presentes na reunião do Colegiado. 3.7. Documento avulso nº 
23068.050977/2021-21 - Apreciação do aceite do convite feito pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
à professora Maria Inez Tavares - RETIRADO DE PAUTA, para formalização do convite. 3.8. 
Documento avulso nº 23068.051401/2021-81 - Apreciação da Universalização das vagas 
oferecidas pelo CEI Criarte. A conselheira Maria José Rassele esclareceu que desde 2011 o 
Ministério da Educação e da Cultura (MEC) exige a universalização das vagas. A conselheira Andrea 
Antolini Grijó complementou que a universalização é condição para que o CEI Criarte seja 
considerado Colégio de Aplicação, inclusive para recepção de recursos específicos para esse tipo 

https://protocolo.ufes.br/%23/documentos/3824670/pecas/
https://protocolo.ufes.br/%23/documentos/3834293/pecas/
https://protocolo.ufes.br/%23/documentos/3838478/pecas/
https://protocolo.ufes.br/%23/documentos/3838478/pecas/
https://protocolo.ufes.br/%23/documentos/3839110/pecas/
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de entidade; que o que caracteriza como órgão suplementar da UFES é o trinômio ensino, pesquisa 
e extensão; que a proposta já foi discutida e aprovada na Criarte e no Conselho Deliberativo que 
possui representação de TAES, de Professores EBTT, de pais e responsáveis e do Centro de 
Educação. A conselheira Maria José Rassele indicou que o CEI Criarte já possuía todos os requisitos 
para ser considerado Colégio de Aplicação e que faltava apenas essa universalização das vagas, 
que sendo aprovada neste Conselho será aplicada no sorteio de novembro de 2021. A conselheira 
Lorrana esclareceu que não haverá mais a segmentação, portanto 100% das vagas públicas serão 
distribuídas em sorteio único, inclusive para residentes de outras cidades, por ter uma abrangência 
federal. As professoras Renata Duarte Simões e Regina Godinho de Alcântara registraram os seus 
agradecimentos e parabenizações aos envolvidos. Sob deliberação; aprovada por 

unanimidade. 3.9. Processo Digital nº 23068.051686/2021-51 - Apreciação do Projeto de 
Criação e Implementação do Centro de Memória do Centro de Educação. A parecerista Andrea 
Antolini Grijó fez a leitura completa do parecer e esclareceu que não se trata de um projeto de 
extensão, mas um plano de trabalho que institucionaliza um Grupo de Trabalho por meio de 
portaria, abrindo a possibilidade de concorrer a recursos internos e externos; finalizando com a 
parabenização e o agradecimento pelo o trabalho com empenho dos envolvidos. As conselheiras 
Jacyara Silva de Paula, Regina Godinho de Alcântara e o presidente Reginaldo Célio Sobrinho 
agradeceram a elaboração do parecer e parabenizaram o trabalho de criação do Centro de 
Memória. A conselheira Renata Duarte Simões agradeceu o apoio da Direção do Centro de 
Educação e ressaltou a importância da parceria do Centro de Memória com o Laboratório de 
Aprendizagem da UFES (LAUFES). O Sr. Guilherme agradeceu as manifestações e endossou as 
palavras da conselheira Renata, esclarecendo que a ideia partiu de sua dissertação de mestrado, 
cujo questionamento era a preservação do material do LAUFES, considerando que tal tarefa não 
constava de seu regulamento. Sob deliberação; aprovada por unanimidade. 3.10. Processo 
Digital nº 23068.051245/2021-59 - Apreciação e homologação da adesão como Professora 
Voluntária de Gabriela Marques de Souza pelo Departamento de Educação Politica e Sociedade. O 
conselheiro Eduardo Augusto Moscon Oliveira esclareceu que alguns professores afastados do 
Departamento de Educação, Política e Sociedade (DEPS) estão retornando nesse período, que 
coincide com o meio do semestre letivo e que se faz indispensável o retorno às atividades de 
ensino de algumas disciplinas, mas com continuidade dos professores substitutos que antes 
estavam responsáveis por elas, a fim de ajudar na contextualização com os discentes; e que no 
caso específico a docente permanecerá como voluntária apoiando a Professora Regina Celi 
Frechiani Bitte. Sob deliberação; aprovada por unanimidade. 4. INFORMES: 4.1. O presidente 
destacou que o principal informe foi a produção da semana, que foi muito intensa, inclusive com 
as reuniões da CRIARTE e da Comissão de Políticas Afirmativas, parabenizando seus realizadores. 
Destacou também a realização da Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária (JURA) na 
conjunção das Licenciaturas em Educação do Campo de Vitória e de São Mateus. 4.2. O presidente 
informou que foi realizada a troca das agendas da PROGRAD e da PROEX, a fim de realizar a 
formação da PROGRAD no dia 31/08 e a reunião da PROEX no dia 30/08. 4.3. O conselheiro 
Alexandro Braga Vieira destacou o conjunto de atividades formativas organizado pelos 
mestrandos da Turma V - Esperança Garcia - do PPGMPE/UFES - com a live "Nossos passos vêm de 
longe: do esperançar de Esperança Garcia às contribuições de pesquisadoras negras para uma 
sociedade antirracista", com agenda para o dia 17 de agosto, às 19h no Canal do Youtube do 
PPGMPE. 4.4. A conselheira Ozirlei Teresa Marcelino informou sobre o evento Interlocuções 

https://protocolo.ufes.br/%23/documentos/3839566/pecas/
https://protocolo.ufes.br/%23/documentos/3838888/pecas/
https://protocolo.ufes.br/%23/documentos/3838888/pecas/
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Virtuais, promovido pelos discentes em comemoração e homenagem ao mês do estudante, com 
apoio da Professora Maria Angélica Vago Soares. O evento contará com três momentos: uma 
apresentação do Grupo Árvore também no dia 17 de agosto, às 19h, razão pela qual se desculpou 
com o coordenador do PPGMPE por estar programado no mesmo dia da atividade formativa; uma 
live no dia 23 de agosto, às 10h, que contará com presença da autora Kiusam de Oliveira; e o 
encerramento no dia 1° de setembro, às 18h30, sobre Educação Ambiental, com Luísa Cortat 
Simonetti Gonçalves Coutinho. 4.5. A conselheira Regina Godinho de Alcântara destacou a 
importância da participação de todos os membros da Comissão local de Acompanhamento e 
Avaliação do EARTE, tendo em vista que a ausência de alguns às reuniões tem dificultado os 
andamentos dos trabalhos. A conselheira destacou preocupação com o fato de que o instrumento 
que será utilizado pela comissão ainda não ter sido concluído, exatamente pela ausência de 
membros nas reuniões e na divisão dos trabalhos da comissão. Acredita que não será possível 
concluir os trabalhos da comissão no mês de setembro, conforme planejamento inicial. Também 
registrou a importância do trabalho dessa comissão, já que tivemos uma baixa participação de 
estudantes do Centro de Educação na resposta à enquete aplicada pela comissão central de 
avaliação do EARTE. A conselheira Jacyara Silva de Paula se manifestou para relatar motivos 
íntimos de força maior que levaram à ausência da Professora Inês de Oliveira Ramos nas reuniões. 
A conselheira Regina Godinho de Alcântara destacou sua solidariedade à Professora Inês; 
esclareceu que não houve uma cobrança neste sentido, mas apenas o relato da dificuldade 
encontrada, ressaltando que em caso de necessidade é possível recompor a comissão. O 
presidente esclareceu que existe a possibilidade de indicação de suplentes para cobrir os membros 
nas suas ausências ou ainda a recomposição da comissão por meio da indicação de novos nomes, 
caso o membro esteja impossibilitado de realizar os trabalhos ou não se sinta adequado àquelas 
funções. 4.6. A conselheira Jacyara informou sobre inscrições. Nada mais havendo a 
tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, às doze horas e cinco 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. 

 
 

_______________________________ 
Reginaldo Célio Sobrinho 

Diretor do Centro de Educação 
 
 

_______________________________ 
Michel Eduardo Teixeira Cristo 

Chefe da Secretaria do Centro de Educação 
 

 
 


