
UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         EDUCAÇÃO
-         CE

ATA         DA         SEGUNDA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         CONSELHO
DEPARTAMENTAL         DO         CENTRO         DE         EDUCAÇÃO         DA         UNIVERSIDADE
FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA         EM         18/02/2022

Ao(s)         dezoito         dia(s)         do         mês         de         fevereiro         do         ano         de         dois         mil         e         vinte         e         dois,         às         nove         e

zero         minutos,         foi         realizada         no(a)         no         ambiente         virtual         a         segunda         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,         Andrea         Antolini         Grijo,         Guilherme         Santos         Neves         Neto,

Iguatemi         Santos         Rangel,         Janinha         Gerke,         Maria         Jose         Rassele         Soprani,         Ozirlei         Teresa

Marcilino,         Regina         Godinho         de         Alcantara,         Silvana         Ventorim         e         Wagner         dos         Santos.

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

a         sessão.         INFORME         1:         Comissão         para         revisão         e         consolidação         do         Regulamento         Geral

do         Programa         Institucional         de         Iniciação         Científica         da         Ufes         -         incentivo         aos         colegas         a

efetuarem         sugestões         nas         normas         de         IC         -         O         presidente         passou         a         palavra         ao         senhor         Fabio

Luiz         Partelli         da         PRPPG         a         quem         foi         concedido,         a         pedido,         tempo         para         apresentação         em

relação         algumas         mudanças         nos         procedimentos         de         contratação         de         bolsas         para         iniciação

científica.         O         senhor         Fabio         Luiz         Partelli         cumprimentou         a         todos         informando         que

recentemente         foi         constituída         uma         comissão         com         professores         do         Comitê         de         Iniciação

Científica         e         da         Câmara         de         Pesquisa         com         a         intenção         de         avaliar,         ajustar         e         melhorar         as

normas         de         iniciação         científica,         sendo         observadas         algumas         defasagens         que         precisam         ser

ajustadas;         tal         comissão         entendeu         importante         ouvir         a         comunidade         acadêmica         via

formulário         virtual,         disponível         até         31         de         março         de         2022,         cujas         contribuições         serão

consideradas         na         reformulação         das         normas.         O         conselheiro         Itamar         Mendes         da         Silva

sugeriu         que         o         envio         dos         formulário         de         contribuições         aos         alunos         sejam         encaminhados         a

todos         indistintamente         e         não         apenas         àqueles         ligadas         à         iniciação         científica,         sobretudo         por

que         é         comum         obter         baixa         participação         do         alunos         nessas         pesquisas,         um         envio         geral

poderá         gerar         maior         participação.         O         senhor         Fabio         informou         que         irá         levar         a         sugestão         à

comissão.         O         presidente         agradeceu         a         presença         dos         convidados.         INFORME         2:         Reunião

de         diretores(as)         com         a         reitoria         e         convocação         para         reunião         extraordinária         do         CUn.         Pauta:

Processo         Digital         n°         23068.009287/2022-78         -         GABINETE         DA         REITORIA         -         GR         -

Análise         quanto         à         mudança         de         fase         relativa         ao         Plano         de         Contingência         da         Ufes.         Relator:

Conselheiro:         Luiz         Antônio         Fávero         Filho.         Na         segunda-feira         (14/02)         houve         uma         reunião

com         todas         as         direções         de         Centro,         as         Pró-reitoras         de         Graduação         e         de         Gestão         de         Pessoas         e

a         Reitoria,         na         qual         ficou         claro         o         tom         de         retorno         total         das         atividades         presenciais         por         parte

da         Administração         Central,         a         partir         de         18         de         abril         de         2022;         inclusive         com         a         aquisição         de

materiais         de         gravação         (câmeras         e         microfones)         para         as         aulas;         esclareceu         que         esta         reunião

não         teve         cunho         decisório;         que         a         vice-reitoria         informou         da         impossibilidade         de         realizar

transmissão         simultânea         das         aulas,         o         que         contraria         o         que         está         sendo         posto         na         proposta         de

resolução         da         PROGRAD         para         o         avanço         à         fase         4,         com         controle         de         risco,         cujos         formatos

de         trabalho         e         de         aulas         precisam         estar         disponíveis,         de         modo         que         o         EARTE         será         apenas
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para         pessoas         em         grupo         de         risco,         inclusive         por         que         está         em         compreensão         no         sentido         que

distanciamento         social         não         reduz         o         risco         de         contágio;         ficou         definido         que         a         reitoria

convocaria         uma         reunião         do         Conselho         Universitário         para         tratar         do         assunto,         o         que         se

imagina         para         a         semana         seguinte,         mas         acabou         sendo         convocada         para         essa         data         (18/02)         na

parte         da         tarde;         e         que         levará         como         defesa         do         Centro         de         Educação         a         manutenção         de

diversos         formatos         de         aulas         para         garantir         o         controle         de         riscos         na         fase         4,         conforme

contribuições         do         I         Fórum         Extraordinário         do         Centro         de         Educação.         INFORME         3:         O

conselheiro         Jair         Rochi         Filho         informou         que         na         data         de         17         de         fevereiro         encerrou         o

Seminário         de         Práticas         Desverticalizantes         na         Educação,         promovido         pelo         NEPEME,         cuja

participação         foi         de         cerca         100         pessoas,         que         ficaram         felizes         com         o         resultado         das

pesquisas.         INFORME         4:         A         conselheira         Maria         José         Rassele         Soprani         informou         que         o

CEI         CRIARTE         retornou         as         aulas         presencias         no         dia         16         de         fevereiro,         em         forma         de

revezamento         de         turmas;         e         que         há         uma         necessidade         de         envolvimento         dos         servidores         para

conseguir         o         atendimento         das         demandas         de         preparação         ao         retorno         presencial.

INFORME         5:         O         conselheiro         Eduardo         Augusto         Moscon         Oliveira         informou         que         a

Professora         Carina         Copatti         foi         indicada         pelo         DEPS         como         representante         do         Centro         de

Educação         no         Comitê         de         Ética         do         CCHN;         e         que         está         em         andamento         um         concurso,         com

provas         no         dia         13         de         março,         para         provimento         de         vagas         no         DEPS.         INFORME         6:         O

Conselheiro         Alexandro         Braga         Vieira         informou         que         no         dia         14         de         fevereiro         o         PPGMPE

foi         convidado         pela         Câmara         de         Educação         da         Assembleia         Legislativa         do         Espírito         Santo

para         apresentar         a         proposta         do         Mestrado;         que         estiveram         presentes         o         conselheiro,         a

Professora         Patricia         Rufino         e         o         aluno         Carlos         Frederico         Jordão,         cuja         apresentação         foi

muito         positiva,         com         a         presença         de         outras         instituições;         e         foram         discutidas         algumas         ações

que         precisam         ser         fortalecidas         para         além         do         Programa         para         que         os         professores         venham

cursar         o         Mestrado;         como         por         exemplo         buscar         que         a         legislação         local         apresente

remuneração         ao         professores         pela         capacitação         com         mestrado.         PAUTA         1:         Ata         da         Sessão

Ordinária         do         Conselho         Departamental,         realizada         no         dia         28         de         janeiro         de         2022         -         A         ata         foi

lida         e         submetida         ao         regime         de         votação.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.

PAUTA         2:         Ata         da         Sessão         Extraordinária         do         Conselho         Departamental,         realizada         no         dia

02         de         fevereiro         de         2022         -         A         ata         foi         lida         e         submetida         ao         regime         de         votação.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         3:         Processo         digital         nº         23068.028378/2021-21         -

Apreciação         do         ad         referendum         que         aprovou,         em         03         de         fevereiro         de         2022,         o         relatório         de

licença         capacitação         da         Professora         Sônia         Lopes         Victor         -         Após         esclarecimento         do

Conselheiro         Jair         Ronchi         Filho,         no         sentido         de         que         o         relatório         já         foi         aprovado         em         parecer

da         Professora         Mari         Inêz         Tavares,         e         acompanhado         no         âmbito         da         Câmara         Departamental,

o         presidente         colocou         em         regime         de         votação.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.

PAUTA         4:         Alteração         no         calendário         de         Reuniões         do         Conselho         Departamental         -         Exclusão

da         sessão         do         dia         28         de         outubro         -         O         presidente         passou         a         palavra         ao         secretário         da         sessão,

que         explicou         ter         recebido         um         alerta         do         Conselheiro         Eduardo         Augusto         Moscon         Oliveira,

quanto         a         previsão         de         sessão         ordinária         para         o         dia         28         de         outubro,         dia         do         servidor         público,

que         inclusive         consta         como         recesso         no         calendário         acadêmico.         Em         regime         de         votação.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         a         exclusão         da         sessão         ordinária         do         dia         28         de

outubro         do         calendário         de         reuniões         deste         Conselho         Departamental.         PAUTA         5:         Processo
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digital         nº         23068.005848/2022-60         -         Apreciação         do         Relatório         Semestral         de         Atividades,

referente         à         licença         para         doutorado         da         Professora         Elis         Beatriz         de         Lima         Falcão         -         Relator:

Wagner         do         Santos.         O         presidente         passou         a         palavra         ao         relator         que         fez         a         leitura         de         seu

parecer         favorável.         Em         regime         de         votação.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         o

parecer         favorável         a         aprovação         do         relatório         Semestral         de         Atividades.         PAUTA         6:

Processo         digital         nº         23068.069045/2021-52         -         Apreciação         de         solicitação         de         afastamento

para         o         exterior         para         pós-doutorado,         12         meses         a         partir         de         1°         de         agosto         de         2022,         no

Instituto         de         Educação         da         Universidade         de         Lisboa         -         Professora         Miria         Lucia         Luiz.         O

presidente         passou         a         palavra         ao         conselheiro         Eduardo         Augusto         Moscon         Oliveira         que

esclareceu         que         poderá         haver         alteração         do         início         do         afastamento,         mas         que         está

apresentando         com         adiantamento         a         fim         de         evitar         problemas         no         futuro,         mas         que         havendo

alteração         será         novamente         submetido         a         este         conselho.         Em         regime         de         votação.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade         a         solicitação         de         afastamento.         PAUTA         7:         Processo         digital

nº         23068.080059/2021-27         -         Apreciação         de         solicitação         de         afastamento         pós-doutorado,         12

meses         a         partir         de         18         de         abril         de         2022         -         Professor         Soler         Gonzalez.         O         conselheiro

Eduardo         Augusto         Moscon         Oliveira         esclareceu         que         o         processo         foi         aprovado         na         Câmara

Departamental         mediante         acompanhamento         do         parecer         do         Professor         Robson         Loureiro.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         a         solicitação         de         afastamento.         PAUTA         8:

Recomposição         da         Comissão         de         apreciação         do         pedido         de         reconsideração         da         decisão         do

Conselho         Departamental         à         respeito         do         cronograma         de         afastamento         EBTT.         O         presidente

esclareceu         que         após         a         composição         da         comissão,         ela         foi         instalada         em         reunião         do         dia         09

de         fevereiro,         e         que         diante         da         licença         maternidade         da         membra         Lorrana         Neves         Nobre         a

comissão         consultou         este         Conselho         Departamental         no         sentido         indicar         dois         novos         nomes,

um         para         ser         titular         na         vaga         da         servidora         citada         e         outro         para         ser         suplente;         que         da         consulta

foram         auto         indicados         três         nomes,         os         das         Conselheiras         Inês         de         Oliveira         Ramos         e         Patrícia

Gomes         Rufino         de         Andrade,         e         do         conselheiro         Alexsandro         Braga         Vieira.         O         conselheiro

Alexsandro         Braga         Vieira         se         disponibilizou         para         ser         o         titular,         o         que         foi         acompanhado         por

alguns         conselheiros.         O         presidente,         então,         deu         o         seguinte         encaminhamento.         Aprovar         o

nome         do         conselheiros         Alexandro         Braga         Vieira         como         titular         e         das         duas         outras

conselheiras         como         suplentes.         Em         regime         de         votação.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade         o         nome         do         conselheiro         Alexandro         Braga         Vieira         como         titular         e         das

conselheiras         Inês         de         Oliveira         Ramos         e         Patrícia         Gomes         Rufino         de         Andrade         como

suplentes,         devendo         a         comissão         convocá-las         em         caso         de         necessidade,         conforme         a

disponibilidade.         PAUTA         9:         Documentos         avulsos         nº         23068.007030/2022-81         e

23068.007029/2022-57         -         Ofício         Circular         009.2022/CE/UFES         -         Apreciação         da         Indicação

do         nomes         dos(a)         Professores(a)         Júlio         Francelino         Ferreira         Filho         (DLCE),         Marcelo         Lima

(Titular         -         anteriormente         como         suplente)         e         Rosemeire         dos         Santos         Brito         (Suplente),

ambos         do         DEPS,         como         representantes         da         UFES         no         Fórum         Estadual         de         Educação         do

Estado         do         Espírito         Santo         –         FEE         -         O         conselheiro         Eduardo         Augusto         Moscon         Oliveira

destacou         que         o         Professor         Marcelo         Lima         já         exercia         a         representação,         porém         como

suplente         e         sugeriu         a         retira         da         indicação         do         nome         da         Professora         Rosimeire,         a         indicação

do         Professor         Marcelo         como         titular         tendo         em         vista         a         expertise         no         fórum         e         a         necessidade

de         se         dar         continuidade         a         trabalho;         e         a         indicação         do         Professor         Júlio         como         suplente,         que
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poderá         se         tornar         titular         com         a         saída         do         Professor         Marcelo.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade         os         nomes         dos         professores         Marcelo         Lima         (titular)         e         Júlio         Francelino

Ferreira         Filho         (suplente)         a         fim         de         representar         o         Centro         de         Educação         no         Fórum         Estadual

de         Educação         do         Estado         do         Espírito         Santo         –         FEE.         PAUTA         10:         Comissão         de         Seleção         do

PAEPE         -         Apreciação         da         indicação         dos         Nomes         de         Janaína         Campos         Lopes         e         Alcimere

Cristiani         Degen         Baptista         para         representar         o         Centro         de         Educação         e         representação         dos

Departamentos         e         do         CEI         Criarte.         O         presidente         esclareceu         que         foram         indicados         para

representar         o         Centro         de         Educação         os         dois         nomes         das         servidoras         citadas,         a         fim         de

distribuir         o         encargo         de         trabalho         na         comissão,         e         que         foram         consultados         os         antigos

representantes         dos         departamentos         e         da         CEI         CRIARTE         para         manifestar         a         intenção         de

permanência         já         que         as         novas         membras         ainda         não         possuem         experiência         no         assunto;         que

manifestaram         intenção         em         permanecer         as         docentes         Inês         de         Oliveira         Ramos         (DTEPE)         e

Priscila         Monteiro         Chave         (DLCE).         O         conselheiro         Eduardo         Augusto         Moscon         de         Oliveira,

após         consulta,         indicou         o         nome         do         Professor         João         Assis         Rodrigues         (DEPS).         O         presidente

encaminhou         então         a         aprovação         dos         nomes         indicados         com         a         consulta         à         CRIARTE         por

Ofício.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         a         composição         da         Comissão         de         seleção         e

acompanhamento         do         PAEPE         com         os         seguintes         nomes         Janaína         Campos         Lopes         e

Alcimere         Cristiani         Degen         Baptista         (Centro         de         Educação),         Inês         de         Oliveira         Ramos

(DTEPE),         Priscila         Monteiro         Chave         (DLCE)         e         João         Assis         Rodrigues         (DEPS).         PAUTA
11:         Documento         avulso         nº         23068.009425/2022-19         -         Homologação         do         calendário         de

Reuniões         Ordinárias         da         Pedagogia         para         o         ano         de         2022         -         O         presidente         esclareceu         que

houve         uma         solicitação         da         coordenação         do         Programa         de         Pós-graduação         do         Mestrado

Profissional         em         Educação         no         sentido         de         mapear         as         possíveis         datas         mensais         para

realização         das         reuniões         dos         colegiados         de         pós         e         de         graduação,         a         fim         de         evitar         conflito         de

agendas;         então         o         calendário         foi         apreciado         por         todos         os         membros         do         Colegiado,         e         que         a

fixação         das         reuniões         às         primeiras         quartas-feiras         do         mês         é         o         melhor         dia         a         fim         de         evitar

prejuízo         de         participação         dos         membros.         As         conselheiras         Regina         Godinho         de         Alcântara         e

Andrea         Antolini         Grijó         destacou         a         importância         de         dialogar         com         os         departamentos         a         fim

de         adequar         a         oferta,         de         cursos         inclusive         de         outros         centros         de         ensino         e         respeitar         os

rodízios.         O         presidente         concordou         com         a         manifestação,         mas         destacou         que         isso         foi

verificado         com         os         atuais         membros         e         ainda         há         a         possibilidade         de         solicitar         a         substituição

pelos         suplentes;         o         que         foi         confirmado         pelo         conselheiro         Alexandro         Braga         Vieira,         que

destacou         que         entende         todas         as         colocações,         mas         que         alguma         decisão         precisou         ser         tomada

a         fim         de         evitar         o         esvaziamento         da         reunião         do         colegiado,         decisões         não         atropeladas         ou

pautas         inacabadas.         O         presidente         encaminhou         pela         aprovação         com         o         destaque         de         revisão

semestral         das         datas         considerando         às         demandas         dos         departamentos         e         considerando         os

esforços         dos         departamentos         em         valorização         do         espaço         do         colegiado.         O         conselheiro         Alex

Braga         Vieira         esclareceu         que         a         data         impacta         professores         e         departamentos         de         outros

centros         e         a         busca         de         datas         por         semestres         irá         dificultar         a         organização         e         que         a         data

escolhida         foi         amplamente         debatida         e         entendida         como         a         menos         impactante.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade         o         calendário         de         reuniões         do         Colegiado         de         Licenciatura

em         Pedagogia         para         as         primeiras         quartas-feiras         do         mês.         PAUTA         12:         Processo         digital         nº

23068.007374/2022-91         -         Apreciação         do         afastamento         de         Erineu         Foerst         para         realização         de
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estágio         pós-doutoral         a         partir         de         01         de         abril         de         2022,         pelo         período         de         12         (doze)         meses,         na

Europa-Universität-Viadrina         Frankfurt         Oder.         Após         esclarecimentos         e         discussões,         tendo

em         vista         o         não         encerramento         do         semestre         antes         do         período         solicitado         para         o         afastamento

e         a         inexistência         de         prazo         mínimo         de         sessenta         dias,         exigidos         pela         PRPPG,         entre         a

solicitação         e         o         afastamento,         foi         dado         o         encaminhamento         de         alterar         a         data         de         início         do

afastamento         para         18         de         abril.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         o         afastamento         do

docente,         contudo,         apenas         a         partir         de         18         de         abril.         PAUTA         13:         Processo         digital         nº

23068.007368/2022-33         -         Apreciação         do         afastamento         de         Maria         Amélia         Dalvi         Salgueiro

para         realização         de         estágio         pós-doutoral         a         partir         de         18         de         abril         de         2022,         pelo         prazo         de         12

(doze)         meses,         na         Universidade         Federal         do         Rio         Grande         do         Sul.         Após         esclarecimento,         em

regime         de         votação.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         14:         Homologação

dos         novos         nomes         para         recomposição         da         Comissão         Especial         de         Colação         de         Grau,         como

Coordenadora         do         Curso         de         Licenciatura         em         Pedagogia,         Professora         Ozirlei         Teresa

Marcilino;         e         como         representante         do         Centro         de         Educação,         o         TAE         Jorge         Luiz         Abdon.         O

presidente         deu         esclarecimento         quanto         a         necessidade         de         atualização         dos         membros         da

comissão.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         a         composição         em         que         passe         a         constar

o         nome         da         coordenadora         Professora         Ozirlei         Teresa         Marcilino,         no         lugar         da         antiga

coordenadora,         Professora         Dulcinéia         Campos         Silva;         e         o         nome         de         Jorge         Luiz         Abdon,         no

lugar         de         Rafael         Ketley         Demuner,         que         não         compõe         mais         o         quadro         de         pessoal         do         Centro

de         Educação.         PAUTA         15:         Documento         avulso         nº         23068.010020/2022-23         -         Apreciação

do         Relatório         de         Cumprimento         do         Objeto         Parcial         -         Projeto         735         FEST         -         O         presidente

passou         a         palavra         ao         Conselheiro         Alexsandro         Braga         Vieira,         que         fez         a         leitura         do         relatório

e         esclareceu         que         o         relatório         apresenta         o         cumprimento         parcial         do         objeto,         ou         seja         apenas         a

parte         do         planejamento         que         tenha         efetivamente         sido         executada.         Em         regime         de         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,         18         de         fevereiro         de         2022.

Reginaldo Celio Sobrinho Alexandro Braga Vieira

Andrea Antolini Grijo Guilherme Santos Neves Neto
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Iguatemi Santos Rangel Janinha Gerke

Maria Jose Rassele Soprani Ozirlei Teresa Marcilino

Regina Godinho de Alcantara Silvana Ventorim

Wagner dos Santos
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