
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         EDUCAÇÃO
-         CE

ATA         DA         DÉCIMA         SEXTA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         CONSELHO
DEPARTAMENTAL         DO         CENTRO         DE         EDUCAÇÃO         DA         UNIVERSIDADE
FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA         EM         01/10/2021.

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

minutos,         foi         realizada         no(a)         no         ambiente         virtual         a         Décima         Sexta         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),         Alexandro

Braga         Vieira,         Eduardo         Augusto         Moscon         Oliveira,         Guilherme         Santos         Neves         Neto,

Iguatemi         Santos         Rangel,         Ines         de         Oliveira         Ramos,         Itamar         Mendes         da         Silva,         Marluce

Leila         Simoes         Lopes         (representando         Jacyara         Silva         de         Paiva),         Janinha         Gerke,         Lorrana

Neves         Nobre,         Maria         Angelica         Vago         Soares,         Maria         Jose         Rassele         Soprani,         Ozirlei         Teresa

Marcilino,         Patricia         Gomes         Rufino         Andrade,         Regina         Godinho         de         Alcantara,         Silvana

Ventorim,         Tatiana         Passos         de         Oliveira         e         Wagner         dos         Santos,         e         com         a(s)         ausência(s)         de

Denis         Nunes         Moraes,         Edson         Pantaleao         Alves         e         Elisangela         Verdan         de         Souza.         Havendo

número         legal         de         membros         presentes,         o(a)         Senhor(a)         Presidente         declarou         aberta         a         sessão.

INFORME         1:         Ofício         Circular         nº         81/2021         -         CE/UFES         -         Cronograma         de         afastamentos

para         o         Plano         de         Desenvolvimento         de         Pessoas         de         2022         -         A         presidenta         informou         que

conforme         regimento         interno         que         cabe         às         Câmaras         Departamentais         a         elaboração         dos

cronogramas         a         serem         aprovados         no         Conselho         Departamental,         e         portanto         foi         enviada         a

solicitação         aos         departamentos         para         sua         elaboração         para         o         qual         foi         definido         dia         13         como

limite         de         envio         à         secretaria         do         CE         em         razão         das         previsões         de         reuniões         nos         dias         11         e         15

de         outubro,         respectivamente         das         Câmaras         e         do         Conselho         Departamentais.         A         conselheira

Regina         Godinho         de         Alcântara         questionou         em         relação         à         possibilidade         de         não         haver

expediente         no         dia         11         de         outubro         e         ser         feriado         no         dia         12,         o         que         poderá         impedir         o         envio

no         prazo.         A         presidenta         esclareceu         que         havendo         qualquer         impossibilidade         poderá         ocorrer

prorrogação         do         prazo,         mas         que         o         ideal         é         o         assunto         ser         pautado         no         dia         15         de         outubro,

para         evitar         prejuízos.         INFORME         2:         Nomeação         da         Professora         Kyria         Rebeca         Finardi         na

Comissão         de         Internacionalização         da         UFES         de         2021         a         2023.         A         presidenta         informou         a

nomeação         da         professora         pelo         Gabinete         do         Reitor         e         que         não         é         uma         representação         do

Centro         de         Educação.         INFORME         3:         Universalização         das         vagas         do         CEI         Criarte         -         A

conselheira         Maria         José         Rassele         Soprani         esclareceu         que         a         mudança         foi         necessária         em

razão         da         adequação         às         normativas,         em         especial         a         portaria         959         do         MEC         para         ser

vinculada         à         CONDICAP,         e         que         o         próximo         edital         deverá         ser         publicado         no         início         de

novembro.         A         presidenta         esclareceu         que         está         em         andamento         uma         divulgação         à

comunidade         da         UFES,         por         meio         de         ofício         aos         setores         do         Centro         de         Educação,         ao

SINTUFES,         à         ADUFES,         às         direções         dos         demais         centros         de         ensino         e         à         SUPECC.

INFORME         4:         Orientações         para         marcação         de         férias         de         2022         -         A         presidenta         lembrou         que

as         informações         foram         encaminhadas         por         e-mail         pela         PROGEP,         mas         destaca         o         cuidado

em         relação         a         marcação/alteração         de         férias         para         janeiro,         que         precisa         ocorrer         até         05         de

dezembro,         por         limitações         no         sistema.         A         Professora         Regina         informou         que         os         professores
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solicitaram         informações         acerca         dos         calendários         dos         próximos         semestres,         ao         que         foi

informado         pela         Presidente         que         esses         cronogramas         ainda         estão         sob         apreciação         da         Câmara

Central         de         Graduação.         INFORME         5:         A         presidenta         esclareceu         que         o         Ministério         da

Economia         determinou         alteração         das         nomenclaturas         de         alguns         órgãos         da         estrutura

organizacional         da         Universidade,         dentre         elas         as         que         importam         ao         Centro         de         Educação:         de

Assessoria         de         Gestão         para         Divisão         de         Gestão         Administrativa,         Colegiados         de         Curso         para

Coordenação         de         Curso         de         Graduação         e         Programas         de         Pós         Graduação         para         Coordenação

do         Programa         de         Pós-Graduação;         destacou         que         tal         modificação         altera         também         os         nomes

destes         setores         na         caixa         do         Lepisma.         INFORME         6:         6:         A         presidenta         projetou         e         informou

a         respeito         da         IN         n°         90/2021,         do         Ministério         da         Economia,         que         estabelece         orientações

para         o         retorno         gradual         ao         trabalho         presencial,         mas         ainda         não         há         pronunciamento         da

Progep         sobre         o         assunto.         INFORME         7:         As         conselheiras         Silvana         Ventorim         e         Regina

Godinho         de         Alcântara         desejaram         a         aniversariante,         Professora         Andrea         Antolini         Grijó,         um

ano         de         vida         maravilhoso,         esperando         uma         oportunidade         de         comemorar         de         outra         forma

em         breve,         palavras         que         foram         compartilhadas         pelos         demais         conselheiros.         A         presidenta

agradeceu         as         manifestações.         PAUTA         1:         Ata         da         Sessão         Ordinária         do         Conselho

Departamental,         realizada         no         dia         24         de         setembro         de         2021         -         Após         lida         a         ata         foi         colocada

sob         deliberação.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         2:         Relatório         do         III

Fórum         Extraordinário         do         Centro         de         Educação,         realizado         no         dia         27         de         setembro         de         2021

-         Após         lido,         o         relatório         foi         colocado         sob         deliberação.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         3:         EXPEDIENTE         -         A         presidenta         oportunizou         a         inclusão,         a

exclusão         e         alteração         de         ordem         na         pauta.         O         conselheiro         Itamar         Mendes         da         Silva         Solicitou

alteração         para         subir         o         ponto         8         para         o         ponto         4,         dada         a         sua         impossibilidade         de         permanecer

até         o         final         da         sessão.         Foi         ainda         sugerida         a         exclusão         dos         pontos         de         pauta         7         e         11         para

adequação         das         indicações         do         Departamento         de         Educação,         Política         e         Sociedade.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         4:         Processo         digital         nº

23068.058269/2021-39         -         Apreciação         do         ?Curso         de         Extensão         em         Alfabetização         e

Produção         de         Materiais         para         Estudantes         com         Deficiência         Sensorial         II?         -         O         relator         fez         a

leitura         da         parecer         favorável         a         aprovação.         A         presidenta         perguntou         se         há         previsão         do         DEP

de         10%         na         planilha.         O         relator         esclareceu         que         o         valor         não         está         previsto.         O         conselheiro

Eduardo         Augusto         Moscon         Oliveira         complementou         que         os         valores         dos         projetos         são

irrisórios         e         que         o         MEC         tem         descumprindo         o         decreto         de         formação         de         professores,

fazendo-o         de         forma         inadequada         e         limitada;         que         o         Centro         deverá         receber         uma         solicitação

de         isenção         do         DEP;         que         inclusive         esse         valor         foi         reduzido         para         8%         na         FEST,         conforme

previsto         no         processo;         questionando         em         seguida         se         está         prevista         a         bolsa         para         a

solicitante,         o         que         foi         confirmado         pelo         relator.         A         conselheira         Regina         Godinho         de

Alcântara         agradeceu         o         empenho         do         relator.         Relator(a):         Itamar         Mendes         da         Silva.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         5:         Documento         avulso         nº

23068.060043/2021-06         -         Apreciação         da         criação         da         comissão         para         rever         a         Resolução         nº

002/2020-CE/Ufes         -         A         presidenta         relembrou         que         conforme         esclarecido         na         última

reunião         deste         conselho,         quando         da         discussão         de         autorização         de         afastamento         de         uma         das

docentes,         que         umas         das         ações         para         permitir         o         afastamento         das         docentes         EBTT         seria

exatamente         a         revisão         desta         resolução.         A         conselheira         Maria         José         Rassele         Soprani
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esclareceu         que         as         docentes         entendem         que         a         resolução         precisou         ser         feita         em         urgência

para         normatizar         os                  afastamento,         mas         que         há         necessidade         de         revisão.         Para         a         composição

da         comissão         foram         indicadas         as         professoras         EBTTs,         Fernanda         de         Araújo         Binatti         Chiote

e         Zínia         Fraga         Intra;         como         representante         da         Direção         do         Centro,         a         professora         Andrea

Grijó;         e         para         definição         do         representante         de         professores         do         magistério         do         ensino         superior

será         realizada         consulta         aos         departamentos         do         CE,         com         a         recomendação         de         que         os

indicados         não         sejam         orientadores,         nos         cursos         de         mestrado         ou         doutorado,         de         professoras

do         quadro         da         Criarte,         a         fim         de         garantir         a         impessoalidade         do         processo.         O         ponto         foi

colocado         sob         votação..         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         6:         Processo

digital         nº         23068.059219/2021-79         -         Homologação         do         ad         referendum         que         aprovou                  o

afastamento         para         realização         de         atividade         esporádica         remunerada         pela         Professora         Maria

Amelia         Dalvi         Salgueiro,         no         24º         Curso         de         Residência         em         Jornalismo,         entre         os         dias         30         de

setembro         e         21         de         outubro         de         2021.         A         conselheira         Regina         Godinho         de         Alcântara

esclareceu         que         o         processo         não         foi         enviado         a         tempo         por         atraso         no         convite         e         pela         ausência

de         energia         na         última         sexta-feira;         e         que         a         docente         tem         carga         horária         suficiente         para         a

atividade.         Decisão:         Homologado(a)         .         PAUTA         7:         Processo         digital         nº

23068.059458/2021-29         -         Apreciação         da         solicitação         de         afastamento         para         realização         de

atividade         esporádica         remunerada         pelo         Professor         João         Luiz         Simplício         Porto,         no

Webnário:         ?Contracolonialidade         e         Criação:         novos         sentidos         e         mediações         nas         Pedagogias

Decoloniais?         no         dia         03         de         novembro         de         2021,         às         19h         -         A         conselheira         Regina         esclareceu

que         o         docente         solicitou         que         a         demanda         fosse         encaminhada         para         desde         logo         formalizar         a

sua         atividade         no         evento.         A         presidenta         esclareceu         que         a         documentação         está         em

conformidade.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         8:         Processo         digital         nº

23068.058272/2021-52         -         Apreciação         do         Curso         de         Extensão         em         Alfabetização         e

Produção         de         Materiais         para         Estudantes         com         Deficiência         Intelectual         -         O         relator         realizou

a         leitura         do         parecer         favorável         a         aprovação.         A         presidenta         solicitou         esclarecer         à         respeito

das         horas         de         atividades         remuneradas         constituírem         como         encargos         docentes;         e         que         por

analogia         entende         que         não         se         contabiliza         carga         horária         de         extensão         por         atividades

remuneradas         como         ocorre         com         a         carga         horária         de         ensino         prevista         no         artigo         6º         da

Instrução         Normativa         datada         de         2018         do         Centro         de         Educação         para         atribuição         de

encargos.         A         conselheira         Patrícia         Gomes         Rufino         esclareceu         que         é         preciso         ter

especificação         de         carga         horária         quando         tem         recurso         pela         FEST,         de         modo         que         a         depender

das         especificações         é         preciso         incluir         certos         documentos,         cujas         ausências         podem         retornar

o         processo         pela         Câmara         de         Extensão         ao         Centro         de         Educação.         Relator(a):         Eduardo

Augusto         Moscon         Oliveira.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         o         parecer         que

aprova         o         projeto         de         criação         do         curso,         destacando         que         devem         os         departamentos         discutir

internamente         como         é         feito         o         registro         de         carga         horária         de         tais         projetos.         PAUTA         9:

Processo         digital         nº         23068.043811/2021-59         -         Comissão         Especial         de         Avaliação         da

Solicitação         de         Progressão         para         a         Classe         E         -         Titular         -         O         secretário         da         sessão         esclareceu

que         a         composição         da         comissão         foi         realizada         em         reunião         deste         conselho         em         16         de         julho

de         2021,         contudo         houve         um         erro         material         ao         indicar         a         Professora         Vera         Ramos

Vasconcelos         como         membro         suplente         e         não         titular,         o         que         precisa         ser         alterado.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade         a         indicação         do         nome         da         Professora         Vera         Ramos
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Vasconcelos         como         membra         titular         da         comissão.         PAUTA         10:         Processo         digital         nº

23068.059940/2021-69         -         Apreciação         da         prestação         de         contas         parcial         referente         ao         projeto

de         ensino         do         curso         de         Doutorado         acadêmico         em         Educação         PPGE/CE         2020-2025         -         A

presidenta         passou         a         palavra         ao         conselheiro         Wagner         dos         Santos         que         apresentou         o

relatório         e         fez         outros         esclarecimentos.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA
11:         Processo         digital         nº         23068.059944/2021-47         -         Encaminha         prestação         de         contas         parcial

referente         ao         projeto         de         ensino         do         curso         de         Mestrado         Acadêmico         em         Educação

PPGE/CE         2020-2025         -         A         presidenta         passou         a         palavra         ao         conselheiro         Wagner         dos         Santos

que         apresentou         o         relatório         e         fez         outros         esclarecimentos.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         12:         Processo         digital         nº         23068.061244/2021-12         -         Apreciação         da

solicitação         de         afastamento         para         realização         de         atividade         esporádica         remunerada         pelo

Professor         João         Luiz         Simplício         Porto,         no         evento         Ensino         e         Aprendizagem,         ministrando         a

palestra         Psicologia         e         Aprendizagem,         no         dia         05         de         outubro         de         2021,         às         19h         -         A

conselheira         Regina         Godinho         esclareceu         que         o         convite         foi         enviado         ao         professor         com

atraso,         o         que         demandou         a         aprovação         ad         referendum         pela         presidência         da         Câmara

Departamental.         A         presidenta         da         sessão         esclareceu         que         a         documentação         está         em

conformidade.         Sob         deliberação.         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,         01         de         outubro         de         2021.

Andrea Antolini Grijo

(Presidente)

Alexandro Braga Vieira

Eduardo Augusto Moscon Oliveira Guilherme Santos Neves Neto

Iguatemi Santos Rangel Ines de Oliveira Ramos

Itamar Mendes da Silva Jacyara Silva de Paiva

(representado por Marluce Leila Simoes

Lopes)

Emissão: 20/10/2021 10:32:14 Página 4/5



Janinha Gerke Lorrana Neves Nobre

Maria Angelica Vago Soares Maria Jose Rassele Soprani

Ozirlei Teresa Marcilino Patricia Gomes Rufino Andrade

Regina Godinho de Alcantara Silvana Ventorim

Tatiana Passos de Oliveira Wagner dos Santos
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