
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         EDUCAÇÃO
-         CE

ATA         DA         DÉCIMA         QUINTA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         CONSELHO
DEPARTAMENTAL         DO         CENTRO         DE         EDUCAÇÃO         DA         UNIVERSIDADE
FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA         EM         24/09/2021.

Aos         vinte         e         quatro         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         Quinta         Sessão

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

Federal         do         Espírito         Santo         -         UFES,         com         a(s)         presença(s)         de         Andrea         Antolini         Grijo

(Presidente),         Renata         Duarte         Simoes         (representando         Alexandro         Braga         Vieira),         Eduardo

Augusto         Moscon         Oliveira,         Guilherme         Santos         Neves         Neto,         Ines         de         Oliveira         Ramos,

Itamar         Mendes         da         Silva,         Jacyara         Silva         de         Paiva,         Janinha         Gerke,         Lorrana         Neves         Nobre,

Marcelo         Lima,         Maria         Angelica         Vago         Soares,         Maria         Jose         Rassele         Soprani,         Ozirlei

Teresa         Marcilino,         Silvana         Ventorim,         Tatiana         Passos         de         Oliveira         e         Wagner         dos         Santos,

com         a(s)         ausência(s)         justificada(s)         de         Regina         Godinho         de         Alcantara,         e         com         a(s)

ausência(s)         de         Denis         Nunes         Moraes,         Elisangela         Verdan         de         Souza         e         Iguatemi         Santos

Rangel.         Havendo         número         legal         de         membros         presentes,         o(a)         Senhor(a)         Presidente

declarou         aberta         a         sessão.         INFORME         1:         Ofício         nº         22/2021         -         Coordenação         Geral         da

Campanha         Nacional         pelo         Direito         à         Educação         -         Indicação         do         professor         Douglas

Christian         Ferrari         de         Melo,         do         Departamento         de         Educação,         Política         e         Sociedade,         para

suplência         na         representação         do         Comitê         da         Campanha         no         Fórum         Municipal         de         Educação

de         Vila         Velha.         INFORME         2:         Ofício         nº         23/2021         -         A         Coordenação         do         Fórum         Municipal

de         Educação         de         Vitória         solicita         a         indicação         de         uma(um)         membra(o)         titular         e         um

suplente         para         sua         composição         -         A         presidente         informou         que         foi         encaminhado         ofício         aos

departamentos         e         ao         CEI         Criarte         para         indicação,         solicitando         que         seja         realizada         para

homologação         na         próxima         reunião         deste         conselho,         prevista         para         o         dia         1°         de         outubro.         A

conselheira         Ines         de         Oliveira         Ramos         informou         que         na         segunda-feira         (27/08)         haverá

reunião         da         Câmara         sobre         o         assunto.         INFORME         3:         Plano         de         Desenvolvimento         de

Pessoas         para         2022         -         A         Presidenta         informou         que         a         validação         do         PDP         2022         foi         realizada         e

que         os         dados         estavam         conforme         solicitados         pelo         Departamento         de         Desenvolvimento         de

Pessoas;         e         que         o         planejamento         de         afastamentos         para         2022,         assim         como         a         priorização         das

necessidades         e         ações         de         desenvolvimento         para         elaboração         do         plano         interno         de         execução

do         PDP,         serão         formalizados         entre         os         meses         de         outubro         e         novembro         de         2021,         com         base

nos         dados         contidos         no         PDP         enviado         ao         órgão         central         do         Sipec         até         30/09/2021;

recomendando         que         sejam         realizadas         as         discussões         necessárias         nas         instâncias         colegiadas

e         coletivos         do         Centro         e         que         para         isso         será         encaminhado         ofício         aos         setores         para

deliberação         e         aprovação         dos         cronogramas         de         afastamento,         indicando         o         prazo         para

devolução.         INFORME         4:         Contratação         do         serviço         de         tradução/interpretação         em         Libras         -

A         Presidenta         informou         que         limitações         legais         internas         impediriam         a         contratação,         no

formato         aprovado         pelo         Fórum         do         Centro         de         Educação,         em         função         da         diferença         de

orçamento,         em         comparação         com         processo         de         contratação         do         mesmo         objeto         pela

Administração         Central.         A         demanda         de         contratação         de         tradutores/intérpretes         de         Libras
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será         atendida         por         integração         ao         processo         de         contratação         proposto         pela         Administração

Central,         mantendo-se         a         destinação         dos         recursos         para         essa         pelo         Centro         de         Educação.

INFORME         5:         A         conselheira         Jacyara         Silva         de         Paiva         agradeceu         ao         Centro         de         Educação

pelo         apoio         na         divulgação         do         Seminário         do         NEAB,         cujas         inscrições         são         de         cerca         de

quatro         mil         pessoas,         dentre         as         quais         oitenta         são         surdos,         mas         que         infelizmente         foi

necessário         decidir         pela         não         oferta         de         tradução/interpretação         em         LIBRAS         diante         da

impossibilidade         de         atender         a         todas         as         conferências         virtuais.         INFORME         6:         A

conselheira         Janinha         Gerke         informou         que         estão         abertas         até         15         de         outubro         as         inscrições

para         o         vestibular         da         Educação         do         Campos,         com         oitenta         vagas         para         cada         campi,         de         São

Mateus         e         de         Goiabeiras.         PAUTA         1:         1.         Ata         da         Sessão         Ordinária         do         Conselho

Departamental,         realizada         no         dia         10         de         setembro         de         2021         -         Após         lida         a         ata         foi         colocada

sob         deliberação.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         2:         EXPEDIENTE:         A

presidenta         oportunizou         a         inclusão,         a         exclusão         ou         alteração         da         ordem.         Sem         manifestação.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         3:         Processo         digital         nº

23068.057480/2021-34         -         Homologação         da         aprovação         ad         referendum         do         Relatório

Técnico         de         Extensão         1         -         CEI         Criarte/UFES:         45         ANOS         de         história         com         as         Infâncias         e         as

docências         inventivas         -         Foi         realizada         a         leitura         do         parecer         pela         relatora,         favorável         a

aprovação         do         ad         referendum         e         do         relatório.         O         conselheiro         Itamar         Mendes         da         Silva

parabenizou         o         CEI         Criarte         pela         realização.         Após         esclarecimentos         o         ponto         foi         colocado

sob         deliberação.         Relator(a):         Maria         Jose         Rassele         Soprani.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         4:         Processo         digital         nº         23068.057617/2021-51         -         Apreciação         da

solicitação         de         afastamento         para         cursar         doutorado         pela         Professora         Kenia         dos         Santos

Francelino,         a         partir         de         30         de         setembro         de         2021,         no         Programa         de         Pós-Graduação         em

Educação         pela         UFES         -         O         secretário         da         sessão         fez         a         leitura         do         parecer         contrário         ao

afastamento.         Em         esclarecimentos         a         conselheira         Silvana         Ventorim         questionou         se         foi

buscado         de         alguma         forma         atender         o         pleito         da         docente         e         se         no         âmbito         do         Centro         de

Educação         o         percentual         máximo         de         afastamentos         já         foi         alcançado.         A         presidenta

esclareceu         que         o         Centro         de         Educação         já         alcançou         o         percentual         máximo;         que         o         CEI

Criarte         tem         uma         organização         que         visa         exatamente         possibilitar         os         afastamentos

planejados         de         todas         as         docentes         e         que         está         em         andamento         a         revisão         da         resolução         atual

que         regulamenta         as         regras         para         elaboração         do         cronograma         de         afastamentos.         mas         que         o

caso         específico         depende         de         aprovação         do         cronograma         de         afastamentos         para         2022.         A

Conselheira         Maria         José         Rassele         Soprani         esclareceu         que         três         docentes         EBTT         estão         na

fila         de         afastamentos,         mas         que         as         modificações         a         serem         trazidas         na         resolução         não         se

aplicam         ao         cronograma         já         aprovado.         A         presidenta         esclareceu         que         o         cronograma         é

aprovado         anualmente         e         que         um         dos         argumentos         que         poderá         ser         pensado         para         permitir

mais         afastamentos         é         que         a         UFES         autorizou         a         prorrogação         do         prazo         para         retorno,         de

modo         que         devem         ser         permitidos         novos         afastamentos         para         evitar         prejuízo         aos         que         estão

aguardando.         A         conselheira         Lorrana         Neves         Nobre         manifestou         preocupação         com         a

situação,         considerando         que         sendo         afastadas         um         total         de         cinco         professoras,         mais         uma         que

não         está         atuando,         somente         permaneceram         40%         das         docentes,         o         que         é         impraticável         diante

da         impossibilidade         de         contratação         de         professor         voluntário.         A         conselheira         Silavana

Ventorim         indicou         que         é         importante         a         UFES         repensar         a         política         de         formação         continuada
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com         doutorado,         já         que         a         praticada         atualmente         não         condiz         com         a         real         necessidade;         que         na

época         em         que         foi         afastada         foi         necessário         um         recurso         ao         CEPE         para         considerar         que         a

UFES         ainda         não         havia         alcançado         o         percentual         máximo         apesar         do         departamento         já         tê-lo

alcançado.         A         presidenta         esclareceu         que         está         sendo         trabalhado         um         conjunto         de         ações

com         o         coletivo         de         professoras         EBTT,         por         meio         reuniões,         e         com         a         PROGEP         para

permitir         novos         afastamento         a         partir         da         reelaboração         do         cronograma,         da         revisão         da

resolução         do         Centro         de         Educação         e         da         autorização         de         contratação         de         substituto         para

afastamentos         de         docentes         EBTT.         O         parecer         foi         colocado         sob         deliberação.         Relator(a):
Alexandro         Braga         Vieira.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         5:         Processo

digital         nº         23068.058089/2021-57         -         Homologação         do         ad         referendum         da         conselheira

Decana,         Silvana         Ventorim,         que         aprovou         a         realização         de         atividades         esporádica         pela

Professora         Andrea         Antolini         Grijó,         como         presidente         da         Comissão         Julgadora         Estadual         da

7ª         edição         da         Olimpíada         de         Língua         Portuguesa,         no         dia         23         de         setembro         de         2021         -         Após

esclarecimentos,         a         conselheira         Silvana         Ventorim         colocou         o         ponto         sob         deliberação.

Decisão:         Homologado(a).         PAUTA         6:         Processo         digital         nº         23068.057980/2021-76         -

Homologação         do         ad         referendum         que         aprovou         a         realização         de         atividades         esporádica         pela

Professora         Fernanda         Correa         Quatorze         Voltas         Saul         Pinto,         para         gravação         de         dois         mini

vídeos,         no         dia         20         de         setembro,         sobre         a         obra         de         Paulo         Freire,         a         convite         do         SESC-SP         -

Após         esclarecimentos         o         ponto         foi         colocado         sob         deliberação.         Decisão:         Homologado(a).

PAUTA         7:         Processo         digital         nº         23068.058995/2021-51         -         Apreciação         da         solicitação         de

afastamento         para         atividades         esporádicas         realizadas         pela         Professora         Adriana         Rosely

Magro         para         coordenar         as         ações         educativas         da         exposição         das         obras         de                  José         Bechara         na

Galeria         de         Arte         Matias         Brotas,         no         dia         27         de         setembro         de         2021         -         A         presidenta         esclareceu

que         em         função         do         atraso         no         envio         do         convite         para         autorização         da         atividade         seriam

necessários         dois         ad         referendum,         um         da         presidência         da         Câmara         e         outra         da         presidência         do

Conselho         Departamental,         o         que         não         é         possível;         e         que         neste         sentido         foi         alterada         a         data         da

atividade,         com         o         envio         de         novo         convite.         O         ponto         foi         colocado         sob         deliberação.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         8:         Processo         digital         nº         23068.058425/2021-61         -

Apreciação         da         solicitação         de         supressão         de         disciplina         optativa         no         currículo         do         PPGMPE

-         O         requerimento         foi         lido         pela         conselheira         Renata         Duarte         Simões,         que         esclareceu         que         a

disciplina         "Criatividade         na         Educação         ou         Solução         Criativa"         nunca         houve         oferta         de         turma

considerando         que         em         função         do         desligamento         da         professora         que         propôs         a         disciplina         o

programa         não         conta         com         docente         da         área         para         ministrá-la,         além         do         programa         não         contar

com         docente         da         área         de         arte.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         9:

Processo         digital         nº         23068.058422/2021-28         -         Apreciação         da         solicitação         de         acréscimo         de

disciplina         optativa         no         currículo         do         PPGMPE         -         O         requerimento         foi         lido         pela         conselheira

Renata         Duarte         Simões,         que         esclareceu         que         foi         feita         uma         consulta         à         PRPPG         sobre         a

possibilidade         de         ofertar         uma         disciplina         de         ementa         aberta,         cujo         conteúdo         pudesse         ser

definido         pelo         professor         em         cada         semestre;         e         que         resposta         foi         positiva,         mas         que

dependeria         de         aprovação         dos         colegiados         do         programa         e         do         Conselho         Departamental,

razão         pela         qual         foi         colocado         sob         deliberação         a         criação         da         disciplina         "Tópicos         em

Educação".         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         com         a         alteração         destacada         nos

despachos         sequenciais         5         e         7.         PAUTA         10:         Processo         digital         nº         23068.056482/2021-14         -
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Apreciação         do         ?Curso         de         Especialização         em         Educação         do         Campo?         -         O         relator         fez         a

leitura         do         parecer         favorável.         A         presidenta         agradeceu         a         disposição         e         a         agilidade         com         que

o         parecer         foi         produzido.         As         conselheiras         Lorrana         Neves         Nobre         e         Jacyara         Silva         de         Paiva

parabenizaram         os         envolvidos         pela         ação         e         pela         celeridade         que         foi         dada         à         questão.         O

Conselheiro         Eduardo         Augusto         Moscon         Oliveira         registrou         que         este         ocorre         depois         de

muito         tempo         sem         a         oferta         de         curso         de         especialização         com         recursos         do         MEC,

parabenizando         o         Professor         Erineu         pela         ação,         assim         como         aos         demais         envolvidos.         Após

esclarecimento,         o         ponto         foi         colocado         sob         deliberação.         Relator(a):         Wagner         dos         Santos.

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,         24         de         setembro         de         2021.

Andrea Antolini Grijo

(Presidente)

Alexandro Braga Vieira

(representado por Renata Duarte Simoes)

Eduardo Augusto Moscon Oliveira Guilherme Santos Neves Neto

Ines de Oliveira Ramos Itamar Mendes da Silva

Jacyara Silva de Paiva Janinha Gerke

Lorrana Neves Nobre Marcelo Lima

Maria Angelica Vago Soares Maria Jose Rassele Soprani
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Ozirlei Teresa Marcilino Silvana Ventorim

Tatiana Passos de Oliveira Wagner dos Santos
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