
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         EDUCAÇÃO
-         CE

ATA         DA         DÉCIMA         QUARTA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         CONSELHO
DEPARTAMENTAL         DO         CENTRO         DE         EDUCAÇÃO         DA         UNIVERSIDADE
FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA         EM         10/09/2021.

Aos         dez         dias         do         mês         de         setembro         do         ano         de         dois         mil         e         vinte         e         um,         às         nove         horas         e         zero

minutos,         foi         realizada         no(a)         no         ambiente         virtual         a         Décima         Quarta         Sessão         Ordinária

do(a)         Conselho         Departamental         do         Centro         de         Educação         da         Universidade         Federal         do

Espírito         Santo         -         UFES,         com         a(s)         presença(s)         de         Reginaldo         Celio         Sobrinho         (Presidente),

Alexandro         Braga         Vieira,         Fernanda         Monteiro         Barreto         Camargo,         Guilherme         Santos         Neves

Neto,         Iguatemi         Santos         Rangel,         Ines         de         Oliveira         Ramos,         Lorrana         Neves         Nobre,         Marcelo

Lima,         Maria         Angelica         Vago         Soares,         Maria         Jose         Rassele         Soprani,         Patricia         Gomes         Rufino

Andrade,         Regina         Godinho         de         Alcantara         e         Wagner         dos         Santos,         e         com         a(s)         ausência(s)

justificada(s)         de         Andrea         Antolini         Grijo,         Eduardo         Augusto         Moscon         Oliveira,         Itamar

Mendes         da         Silva,         Janinha         Gerke         e         Ozirlei         Teresa         Marcilino.         Havendo         número         legal         de

membros         presentes,         o(a)         Senhor(a)         Presidente         declarou         aberta         a         sessão.         INFORME         1:

Reunião         do         Conselho         Departamental         de         03         de         setembro         de         2021         -         Aprovou         a         migração

à         fase         3         do         plano         de         contingência         da         UFES,         com         restrições.         O         presidente         deu         ciência         de

que         no         dia         03         de         setembro         de         2021         foi         realizada         sessão         extraordinária         do         Conselho

Universitário,         na         qual         foi         realizado         amplo         debate         sobre         a         migração         à         fase         3         do         plano         de

contingência         da         UFES,         e         que         depois         de         dezenove         horas         a         sessão         foi         encerrada         com

aprovação         da         migração,         com         restrições,         de         modo         que         as         atividades         híbridas         migradas

serão         apenas         as         de         oferta         de         disciplinas         práticas         ou         teórico-práticas         para         estudantes

finalistas.         Nesse         sentido         o         trabalho         administrativo         será         realizado         somente         quando

indispensável                  ao         apoio         dessa         oferta.         Sendo         assim,         concluiu         que                  no                  Centro         de

Educação,         salvo         as         atividades         práticas         de         estágio         supervisionado,         a         tendência         é         manter         a

atividade         remota         até         março         de         2022.         A         Conselheira         Fernanda         informou         que         em         janeiro         a

LEDOC         iniciará         o         semestre         2021/2,         mas         que         não         há         condições         de         migração         à         fase         três,

com         previsão         de         retorno         apenas         em         maio.         O         presidente         informou         que         o         Grupo         de

Trabalho         está         realizando         um         estudo         sobre         essa         migração         segura         e         que         já         foram

encaminhados         ofícios         ao         COE         para         orientar         quanto         à         rotina         de         limpeza         e         preparação         da

infraestrutura,         cuja         resposta         é         que         haverá         agendamento         de         uma         visita         técnica.         A

conselheira         Maria         José         Rassele         Soprani         destacou         que         a         comissão         interna         do         CEI         Criarte

entende         que         ao         setor         aplica-se         apenas         à         fase         4                  do         plano         de         contingência         da         UFES.

INFORME         2:         III         Congresso         Bienal         da         Rede         Lusófona         de         Investigação-Ação

Colaborativa         Estreiadiálogos:         Interfaces         entre         a         pesquisa-ação         e         as         lutas         sociais         na

atualidade,         que         acontecerá         virtualmente         e         de         forma         gratuita         entre         os         dias         22         a         25         de

novembro         de         2021.         O         presidente         destacou         a         importância         da         participação         de         todos         no

evento.         INFORME         3:         O         presidente         informou         que         está         sendo         organizando         junto         com         a

PRPPG,         a         colocação         de         um         piso/tapete         podotátil         nos         prédios         Paulo         Freire,         do         PPGE         e

biblioteca;         e         que         está         em         andamento         a         aquisição         de         itens         e         softwares         para         pessoas         com

baixa         visão;         além         da         aquisição         de         itens         de         jogos         pedagógicos         para         a         Ciranda,         reativando
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as         atividades         da         brinquedoteca         do         NEDI.         INFORME         4:         O         conselheiro         Marcelo         Lima

informou,         conforme         mensagem         do         conselheiro         Itamar         Mendes         da         Silva,         que         no

momento         em         que         realizamos         essa         reunião         do         conselho         departamental,         foram         aprovados

à         unanimidade         no         Conselho         de         Ensino         Pesquisa         e         Extensão,         a         criação         de         campanha

publicitária         que         irá         divulgar         e         conscientizar         sobre         a         questão         das         cotas         universitárias         e         do

trabalho         da         comissão         de         verificação         da         autodeclaração;         e         também         a         flexibilização         do

artigo         24         da         Resolução         n°         03/2021,         conforme         solicitação         deste         conselho,         o         que

favorecerá         a         realização         do         concurso         do         Departamento         de         Educação,         Política         e

Sociedade,         agendado         para         a         próxima         semana.         Oportunamente,         o         presidente         informou

que         na         próxima         reunião         do         CEPE         será         discutida         a         Resolução         75         dos         estágios,         que         está

sendo         acompanhada         pela         coordenação         e         pela         vice-direção         do         CE.         INFORME         5:         Ofício

Circular         nº         75/2021         -         O         presidente         informou         que         encaminhou         às         unidade         do         Centro         de

Educação,         inclusive         para         Núcleos         e         Laboratórios         uma         solicitação         de         preenchimento         de

formulário,         a         fim         de         levantar         a         agenda         de         eventos         para         os         semestres         2021/1         e         2021/2,

devendo         ser         respondido         até         terça-feira         (14/09).         PAUTA         1:         Ata         da         Sessão         Ordinária         do

Conselho         Departamental,         realizada         no         dia         27         de         agosto         de         2021         -         Foi         feita         a         leitura         da

ata         e         depois         colocada         em         regime         de         votação.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.

PAUTA         2:         EXPEDIENTE         -         EXPEDIENTE         -         O         presidente         oportunizou         as         inclusões,

exclusões         e         alterações         de         ponto         de         pauta,         manifestando         em         seguida         a         sugestão         da

exclusão         do         ponto         de         pauta         8         "Documento         avulso         nº         23068.056299/2021-19         -

Aprovação         do         Plano         de         Desenvolvimento         de         Pessoas         para         2022",         tendo         em         vista         que         o

mesmo         poderá         ser         aprovado         pela         direção         do         centro.         A         conselheira         Regina         Godinho         de

Alcântara         solicitou         que         seja         verificado         junto         ao         DDP         se         haverá         indicação         dos         períodos

de         afastamento         e         encaminhamento         do         plano         aos         departamentos         para         aprovação         das

Câmaras         Departamentais.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         3:

Aprovação         da         indicação         de         representantes         ao         Comitê         Estadual         de         Educação         em         Direitos

Humanos         para         o         biênio         2021-2023:         Maria         Amélia         Dalvi         Salgueiro,         como         titular;         Renata

Simões         e         Cleyde         Amorim,         como         suplentes         -         O         presidente         esclareceu         que,         recentemente,

os         nomes         foram         indicados         pelo         Centro         de         Educação         à         Reitoria         para         essa         representação;

e         que,         tendo         encerrado         o         biênio         2019-2021,         o         comitê         deverá         publicar         nova         portaria         para

vigência         2021-2023.         Informou         que         as         professoras         se         dispuseram         em         continuar         como

representantes         da         Ufes,         caso         tenham         aprovação         pelo         conselho         departamental.         Em

discussão.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         4:         Homologação         do

Regimento         Interno         da         Comissão         Permanente         de         Avaliação         de         Políticas         Públicas         em

Educação         (COPAPPE)         -         O         presidente         esclareceu         que         o         regimento         já         foi         elaborado         e

aprovado         no         âmbito         da         própria         comissão,         conforme         extrato         de         ata         e         proposta         que

constam         da         convocação.         A                  conselheira         Lorrana         Neves         Nobre         solicitou         esclarecimento

sobre         a         sua         constituição,         suas         funções         e         sobre         o         caráter         de         suas         decisões.         A         conselheira

Regina         Godinho         de         Alcântara         esclareceu         que         ela         foi         constituída         na         gestão         anterior         da

direção         do         Centro         de         Educação,         com         o         principal         objetivo         de         discutir         políticas         públicas

de         educação,         sobretudo         aquelas         que         impactam         o         Centro         de         Educação         e         as         licenciaturas

de         algumas         forma;         que         recentemente         a         comissão         foi         retomada         pela         direção         do         centro         e

que         a         Professora         Renata         Duarte         Simões         está         na         presidência         pró-tempore.         A         conselheira
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Patricia         Gomes         Rufino         complementou         que                  a         comissão         surgiu         quando         da         abertura         da

discussão                  sobre         a                  Base         Comum         Curricular         (BNCC)         no         Centro         de         Educação,         com         a

finalidade         de         compartilhar         ideias         e         promover         debates;         e         que         após         as         discussões         da

BNCC         foi         constatada         a         importância         de         continuar         o         processo         de         formação,         surgindo         o

projeto                  ?Temas         em         educação",         coordenado         pela         Professora         Sandra         Kretli         da         Silva;

contundo         ainda         não         havia         uma         regulamentação         de         funcionalidade         consultiva         dessa

comissão.         Os         trabalhos         foram         retomados         quando         da         discussão         sobre         a         regulamentação

do         "Ensino                  Médio         Inovador"         no         estado         do         Espírito         Santo.         Nos         últimos         meses                  foram

providenciadas         a         publicação         de         portaria         e         uma         organização         interna         da         comissão,         que

resultou         no         regimento         que         se                  submete         ao         Conselho         Departamental.         O         presidente

ressaltou         que         a         comissão         tem         sido         importante         na         discussão         de         inúmeras         políticas         de

educação         que         têm         sido         aplicadas         pelo         Governo         Federal         nos         últimos         anos,         e         que         tem

ainda         a         meta         de         publicação         de         livros         bibliográficos         dos         professores         do         Centro         de

Educação;         e         que         em         suma         a         comissão         transversaliza         inúmeros         assuntos         ligados         à

política         educacional.         Submetido         a         aprovação.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.

PAUTA         5:         Processo         digital         nº         23068.053945/2021-88         -         Aprovação         da         Proposta         de

Resolução         que         dispõe         sobre         a         garantia         de         acesso         aos         banheiros         do         Centro         de         Educação

da         Universidade         Federal         do         Espírito         Santo,         conforme         identidade         de         gênero         por         travestis,

transexuais         e         transgêneros                  e         dá         outras         providências         -         O         presidente         realizou         a         leitura         do

parecer,         com         a         sugestão         de         alteração         da         expressão         ?promover         capacitação?         no         Artigo         3º

por         ?desenvolver         ações         de         formação?.         A         conselheira         Patricia         Gomes         Rufino

parabenizou         o         trabalho         realizado         e         solicitou         esclarecimentos         sobre         a         constituição         da

comissão,         sugerindo         um         plano         de         ações         afirmativas         também         para         população         preta,         de

modo         a         ampliar         a         resolução.         O         conselheiro         Alexandro         Braga         Vieira         manifestou         que         essa

discussão         é         um         avanço         importante,         mas         relembrou         que         no         processo         de         seleção         do

Mestrado         Profissional         em         Educação         a         reserva         de         vagas         para         pessoas         trans         foi         o         ponto

mais         polemizado,         resultando         inclusive         em         denúncia         na         CAPES,         cuja         resposta         foi         de         que

o         assunto         é         de         competência         da         UFES         e         do         PPGMPE         e         que,         portanto,         é         importante

pensar         em         uma         linha         de         enfrentamento         do         que         virá,         inclusive         com         a         Câmara         Municipal

de         Vitória;         e         que         provavelmente         será                  necessária         uma         regulamentação         no         âmbito         da

UFES         para         aplicação         desta         resolução         no         âmbito         do         Centro         de         Educação.         A         conselheira

Lorrana         Neves         Nobre         deu         boas         vindas         à         conselheira         Patricia         Gomes         Rufino,

esclarecendo         que         a         comissão         foi         criada         neste         ano,         mas         que         ela         é         fruto         da         demanda         da

Conferência         de         Ações         Afirmativas         da         Pró-reitoria         de         Assuntos         Estudantis         em         2018,         cuja

resultado         foi         a         solicitação         do         levantamento         de         uma         agenda         dessas         ações         no         Centro         de

Educação,         o         que         foi         feito         por         meio         de         uma         comissão         que         confeccionou         relatório         que

sugeriu         a         constituição         da         comissão         permanente         que         acompanhasse         as         ações.

Especificamente,         esta         comissão         recebeu         representação         de         alguns         núcleos,         tais         como         o

Núcleo         de         Estudos         Afro-Brasileiros         (NEAB),         o         Núcleo         de         Ensino,         Pesquisa         e         Extensão

em         Educação         Especial         (Neesp),         o         Núcleo         de         Estudos         e         Pesquisa         em         Sexualidades

(NEPS),         e         representação         também         dos         Técnicos         Administrativos         em         Educação,

estudantes         da         graduação         e         da         pós-graduação.         Em         seguida         a         conselheira         informou         que         foi

elaborado         um         plano         que         está         em         andamento,         com         ações         de         curto,         médio         e         longo         prazos;
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que         uma         dessas         ações         é         a         dos         banheiros,         específico         para         pessoas         trans,         cuja         discussão         na

UFES         vem         sendo         feita         desde         2018         pela         diretoria         de         diversidades         e         ações         afirmativas         da

PROAECI;         mas         que         a         comissão         trabalha         também         em         outras         vertentes         como         as

relacionadas         à         educação         do         campo,         cotas         raciais         e         pessoas         pretas,         cujas         ações         estão         em

desenvolvimento;         que         após         essa         ação         dos         banheiros         haverá         um         evento         educativo         para

estudantes         e         servidores         a         fim         de         iniciar         os         processos         formativos         na         comunidade;         por         fim

respondeu         que         acredita         que         a         resolução         do         Centro         de         Educação         não         precisa         de         amparo

de         uma         regulamentaçãouniversitária,         tendo         em         vista         que         está         contido         no         plano         de         ações

da         Agenda         Afirmativa         aprovada         na         Conferência         de         Ações         Ações         Afirmativas         da

Proaeci,         mas         que         iria         verificar         junto         à         equipe         da         DAAD.         O         conselheiro         Alexandro

Braga         Vieira         sugeriu         que         essa         regulamentação         no         âmbito         da         Universidade         seja         buscada,

a         fim         de         amparar         legalmente         ainda         mais         essa         política         no         Centro         de         Educação.         A

conselheira         Patricia         Gomes         Rufino         informou         que         entregará         ao         coordenador         do         mestrado

profissional         um         plano         de         ação         para         acompanhamento         de         discentes         com         ações

afirmativas,         para         o         qual         deverá         ser         dado         acesso         à         comissão;         e         que         é         necessário         revisitar

no         Conselho         de         Ensino,         Pesquisa         e         Extensão                  um         processo         que         está         pendente         de

aprovação         e         que         trata         também         de         ações         afirmativas         a         fim         de         reduzir         os         trâmites         e         não

fragmentar         as         ações         afirmativas.         Sobre         esse         processo         indicado         pela         conselheira,         o

presidente         sugeriu         que         sejam         consultados         os         representantes         do         Centro         de         Educação         no

CEPE.         A         conselheira         Lorrana         Neves         Nobres         esclareceu         que         esse         processo         trata

exclusivamente         da         institucionalização         das         bancas         de         heteroidentificação;         que         os

banheiros         continuam         sendo         masculinos         e         femininos,         mas         que                  teremos         placas         de

conscientização         para         que         pessoas         possam         utilizar         o         banheiro         livremente         conforme         sua

auto         identificação.         O         presidente         esclareceu         que         haverá         alteração         das         portas         dos

banheiros,         para         aumentar         a         privacidade.         O         conselheiro         Alexandro         Braga         Vieira         destacou

a         importância         de         tomar         cuidados         que         possam         fortalecer         a         ação         frente         aos         impactos         que

ela         possa         sofrer.         As         conselheiras         Regina         Godinho         de         Alcântara         e         Ines         de         Oliveira

Ramos         parabenizaram         a         comissão         e                  destacaram         a         dinâmica         do         Centro         de         Educação         de

sempre         sair         na         frente         quanto         a         essas         questões.         Relator(a):         Andrea         Antolini         Grijo.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         o         parecer.         PAUTA         6:         Processo         digital         nº

23068.055336/2021-63         -         Autorização         para         aquisição         de         itens         para         as         atividades         de

Educação         Física         do         CEI         Criarte/CE/Ufes         -         O         presidente         agradeceu         o         trabalho         da

Comissão         de         Assessoramento         ao         Planejamento         Orçamentário         e         Financeiro         do         Centro         de

Educação,         que         aprovou         a         aquisição         de         bambolês         para         o         CEI         Criarte;         que         apesar         de

aprovadas         conforme         deliberação         da         segunda         reunião         ordinária         do         Fórum         do         CE,                           essas

compras         deverão         se         aprovadas         pelo                  Conselho         Departamental.         A         conselheira         Maria         José

Rassele         Soprani         informou         que         os         itens         serão         enviados         nos         kits         aos         alunos         e         que         serão

utilizados         nas         aulas         síncronas         de         educação         física.         Submetido         à         votação.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         7:         Processo         digital         nº         23068.054708/2021-34         -

Autorização         para         contratação         de         empresa         para         confecção         de         camisas         com         selo

comemorativo         dos         45         anos         do         CEI         Criarte         -         O         presidente         informou         a         aprovação         do

presente         processo         pela         Comissão         de         Assessoramento         ao         Planejamento         Orçamentário         e

Financeiro         do         Centro         de         Educação,         considerando         que         mesmo         após         a         listagem,         que         foi
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apresentado         na         segunda         reunião         ordinária         e         está         disponível         no         site,         alguns         itens

previstos         não         precisaram         ser         comprados         pois         chegaram         de         compras         de         anos         anteriores.

Em         relação         a         outros         pedidos         da         mesma         natureza         apresentados         por         outros         núcleos         ou

coletivos         do         CE,         esses         serão         submetidos         à         comissão         que,         em         sessão         com         participação         do

solicitante,         poderá                  esclarecer,         justificar         e         discutir         a         possibilidade         de         atendimento         à

solicitação         feita.         A         conselheira         Maria         José         Rassele         Soprani         acrescentou         que         a         camisa

poderá         também         ser         utilizada         como         uniforme.         Submetido         à         votação..         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         Nada         mais         havendo         a         tratar,         o(a)         Senhor(a)         Presidente

agradeceu         a         presença         e         declarou         encerrada         a         sessão,         e         eu,         Michel         Eduardo         Teixeira

Cristo,         Secretário(a)         do(a)         Conselho         Departamental         do         Centro         de         Educação,         lavrei         a

presente         ata         que,         após         lida         e         aprovada,         vai         devidamente         assinada         pelos         presentes.

Vitória/ES,         10         de         setembro         de         2021.

Reginaldo Celio Sobrinho

(Presidente)

Alexandro Braga Vieira

Fernanda Monteiro Barreto Camargo Guilherme Santos Neves Neto

Iguatemi Santos Rangel Ines de Oliveira Ramos

Lorrana Neves Nobre Marcelo Lima

Maria Angelica Vago Soares Maria Jose Rassele Soprani

Patricia Gomes Rufino Andrade Regina Godinho de Alcantara
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Wagner dos Santos
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