
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DO I FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO – 2021

No dia 28 de abril de 2021 foi realizado, por meio de videoconferência, com

início às 14h17, a primeira reunião Extraordinária do Fórum do Centro de Educação do

ano de 2021, com a presença de 40 docentes do magistério superior, 04 docentes do

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e 13 técnico-administrativos em educação.

Justificou a ausência a professora Maria Amélia Dalvi Salgueiro.

Pauta proposta para a reunião: apreciação e proposições do Centro de

Educação acerca de:

1) Ofício Circular nº 10/2021- CCG - PROGRAD, que propõe a prorrogação da

Resolução nº 56/2020, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que aprovou o

Ensino Remoto Temporário e Emergencial – Earte, regulamentou a adoção do ensino

híbrido em condições específicas, a oferta de disciplinas no segundo semestre letivo

especial de 2020 nos cursos de graduação da Universidade Federal do Espírito Santo e

o funcionamento do Centro de Educação Infantil Criarte e solicita que as Câmaras

Locais de Graduação apresentem contribuições que possam levar a mudanças no texto

original;

2) Ofício Circular nº 17/2021 - CEPE/UFES, que apresenta Proposta de

reformulação/adequação da Resolução nº 60/92 - CEPE, que estabelece critérios para a

atribuição de carga horária para os docentes da UFES, e solicita contribuições dos

Centros de  ensino e de suas instâncias deliberativas;

Na oportunidade da convocação foram encaminhados os seguintes

documentos: Contribuições para a Proposta de Alteração da Resolução 60/1992 -

CEPE; Ofício Circular nº 10/2021/CCG/UFES; Proposta de Alteração da Resolução no

60/1992 - CEPE/UFES e Resolução nº 56/2020 - CEPE para leitura antecipada.

Os Departamentos e o CEI - Criarte discutiram os pontos nas respectivas

instâncias e as sugestões recebidas foram sistematizadas pela Secretaria do Centro de

Educação em dois documentos, um para cada resolução em pauta. O procedimento
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metodológico estabelecido para funcionamento desta reunião foi: para o primeiro

ponto de pauta a discussão apenas das contribuições recebidas e, para o segundo, a

leitura de todos os artigos, ou seja, a documentação na íntegra, com possibilidade de

discussão de qualquer aspecto, quando houver inscrição. Visando ao melhor

andamento da discussão, estabeleceu-se o limite de até três intervenções, cada uma

de até três minutos de fala por participante. Ao final, as contribuições do Centro de

Educação serão consolidadas em dois documentos, um para cada resolução, para envio

às instâncias cabíveis.

Após, passou-se à discussão acerca das sugestões na prorrogação da Resolução

nº 56/2020, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

Na ementa da Resolução o Departamento de Teorias do Ensino e Práticas

Educacionais - DTEPE propôs a alteração do texto para adequação ao período do

próximo semestre, passando à seguinte redação proposta:

Aprova o Ensino Remoto Temporário e Emergencial (Earte), regulamenta a

adoção do ensino híbrido em condições específicas, a oferta de disciplinas

no segundo semestre letivo especial de 20202021/1 nos cursos de

graduação da Universidade Federal do Espírito Santo e o funcionamento do

Centro de Educação Infantil Criarte.

A mesma alteração foi solicitada por este Departamento no caput do Artigo 1º ,

no caput do Art. 2º, no inciso I do § 1º do Art. 2º e no caput do Art. 7º da Resolução

56/2020-CEPE/UFES apenas para que passe a constar “semestre letivo especial

2021/1” ao invés de “segundo semestre letivo especial de 2020. tendo sido aprovadas

as alterações

O DTEPE propôs a alteração do Inciso II do § 2º do Art. 1º da Resolução para

que passe ao seguinte texto:

O ensino híbrido ocorrerá mediante a garantia, pela administração central da

Ufes, das condições de biossegurança estabelecidas pelo COE-Ufes, bem

como demais condições estruturais e pedagógicas para cumprimento das

atividades, que foi aprovada.

Proposta pelo DTEPE ainda no § 2º do Art. 2º a inclusão de um inciso com o

seguinte texto:
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“A Administração Central deverá, antes do início do semestre especial

2021/1, apresentar ao Cepe, relatório comprobatório de atendimento e

acompanhamento à inclusão digital, conforme Inciso II do § 1º. deste artigo.”

Proposta aprovada.

Foi apresentada como proposta pelo DTEPE a alteração do inciso I do § 2º do

Art. 2º para substituir o termo disponibilizar por garantir, passando-se à seguinte

redação “A STI deverá disponibilizar garantir ao menos uma opção de plataforma

pública para o desenvolvimento das atividades de ensino-aprendizagem, com

ferramentas que atendam ao Earte.”. Aprovada a substituição do termo.

O Departamento de Linguagens Cultura e Educação -DLCE ainda no Art. 2º

apresentou Proposta de nova redação ao  § 3º, com a seguinte redação:

§ 3º A Administração Central, inclusive por meio do Núcleo de Acessibilidade

da Ufes – Naufes e do Núcleo de Tradução e Interpretação em Libras,

garantirá, conforme o que estabelece a Instrução Normativa no 4/2019, da

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania-Proaeci, mediante

solicitação dos colegiados dos cursos, com a devida antecedência, as

condições necessárias a todos os estudantes e professores com deficiência o

acesso e as condições de realização das atividades do Earte e aos materiais

de ensino-aprendizagem.

Como justificativa para a proposta, o DLCE ressaltou que não deve ser garantido

aos estudantes com deficiência apenas o acesso, mas também as condições para

realização das atividades do Earte. Tal garantia também deve ser estendida aos

professores com deficiência. A proposta foi aprovada pelo Fórum.

Proposta também pelo DLCE nova redação ao § 6º do Art. 2º com o seguinte

texto:

§ 6º Os colegiados dos Cursos de Licenciatura em Educação do Campo e do

Curso de Licenciatura Intercultural Indígena, que adotam a Pedagogia da

Alternância, escolherão formas de ensino-aprendizagem adequadas às

metodologias previstas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos e às

especificidades do corpo discente, podendo, inclusive, estabelecer

calendário próprio, que deverá ser apreciado pelo Conselho Departamental

do centro ao qual se vincula o curso, para as atividades.

O Departamento justificou a proposta tendo em vista que o encaminhamento

do calendário da Licenciatura em Educação do Campo para apreciação do Conselho
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Departamental do Centro de Educação já é uma prática dessa Licenciatura e a proposta

foi aprovada.

Sob a justificativa da necessidade de diálogo com os Departamentos e com os

professores responsáveis pelas disciplinas, o DLCE apresentou proposta de alteração

do inciso I do Art. 4º da Resolução, passando à seguinte redação: “II Os pré-requisitos

das atividades acadêmicas curriculares ofertadas, ouvidos os Departamentos

responsáveis pela oferta de disciplinas.” Inclusão também aprovada.

Por fim, o DTEPE apresentou a proposta de reescrita do caput do Art. 11 e

inclusão de dois parágrafos passando o artigo a conter 3 parágrafos ao invés de

parágrafo único, na seguinte redação:

Art. 11. O presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - Cepe

deverá compor por meio de portaria, comissão especial para

acompanhamento e avaliação dos processos de implementação e

desenvolvimento do Earte e Ensino híbrido (quando houver), como forma de

subsidiar o planejamento da oferta 2021/2.

§ 1º. A Comissão de que trata o caput deste artigo deverá ser composta por

representação docente, discente e de técnicos administrativos em educação,

indicados por seus pares, de forma paritária entre os segmentos e entre os

Centros de Ensino.

§ 2º. A Comissão deverá apresentar à toda comunidade acadêmica, por meio

de suas diferentes instâncias colegiadas, relatório parcial e relatório final.

I. Para elaboração de seus relatórios, a Comissão deverá criar instrumento

avaliativo para o Earte que seja adotado segundo os mesmos critérios

metodológicos para todos os Centros de Ensino e respectivos Colegiados e

Departamentos.

II. O relatório parcial, com finalidade de apresentar subsídios preliminares de

análise sobre o semestre letivo especial 2021/1, deverá ser divulgado trinta

dias antes da conclusão do referido semestre.

III. O relatório final, objetivando sistematizar e ampliar as discussões

realizadas com os Centros de Ensino, deverá ser divulgado em até dez dias

após conclusão semestre letivo especial.

§ 3º Os Centros de Ensino poderão constituir fóruns, comissões ou grupos de

trabalho para avaliações e monitoramento das condições de biossegurança

(no caso de adoção de ensino híbrido), com a participação de docentes,

estudantes e técnicos.
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Além das propostas de alteração, o DTEPE chamou atenção em relação ao inciso

VI do § 1º do Art 5º que trata das questões relacionadas à propriedade intelectual e ao

direito de imagem para instar que o Conselho Universitário normatize o assunto antes

do início do semestre especial 2021/1, considerando que já está em andamento o

segundo semestre especial Earte.  A proposta também foi aprovada.

Também foram indicadas durante a reunião: a) a necessidade de garantia de

condições estruturais e pedagógicas, para além das condições de biossegurança, para

desenvolvimento das atividades; b) a normatização pelo Conselho Universitário acerca

do assunto antes do início do semestre especial 2021/1, considerando que já está em

andamento o segundo semestre especial Earte; c) a especificação no Art. 11,

sugeriu-se da composição e dos trabalhos da comissão especial para acompanhamento

e avaliação dos processos de implementação e desenvolvimento do Earte e Ensino

Híbrido (quando houver), conforme disposto no documento anexo a este relatório.

Após discussão das propostas recebidas e demais esclarecimentos, o

documento contendo as sugestões do Centro de Educação para a prorrogação da

Resolução nº 56/2020 - CEPE foi aprovado por unanimidade na íntegra pelos

presentes, constando do Anexo I deste relatório.

Em seguida, passou-se ao segundo ponto de pauta: apreciação Ofício Circular

nº 17/2021 - CEPE/UFES, que apresenta Proposta de reformulação/adequação da

Resolução nº 60/92 - CEPE, que estabelece critérios para a atribuição de carga horária

para os docentes da UFES.

O DTEPE propôs o desmembramento do parágrafo único do Art. 2º em dois

parágrafos e para tanto sugeriu a renumeração do parágrafo único do art. 2º para § 1º,

bem como a inclusão da expressão “carga horária didático-aula”, passando a sugestão a

ter a seguinte redação: “§ 1º Será considerada carga horária didático-aula aquela que

conferir crédito acadêmico em curso de graduação, em programas ou cursos de

pós-graduação.”
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A inclusão do parágrafo 2º sugerida pelo DTEPE foi apresentada com a seguinte

redação: "§ 2º. A carga horária didático-aula mínima do caput deste artigo será

obrigatoriamente destinada ao ensino de graduação.". A inclusão desse parágrafo visa

a impedir que a docência prioritária ou exclusiva na pós-graduação impacte a formação

inicial (cursos de graduação).

Ainda neste dispositivo, o DLCE, por sua vez, propôs a seguinte redação para o

parágrafo:

“Parágrafo único. Será considerada a aquela que conferir crédito acadêmico

em curso de graduação, em programas ou cursos de pós-graduação sendo o

mínimo de 120 (cento e vinte) horas-aula por ano dedicado à graduação,

desde que os encargos na graduação, referente a área de concurso do

docente no Departamento onde esteja lotado, estejam cobertos, respeitada

a maximização dos encargos docentes, determinada por esta mesma

resolução.”

Após considerações feitas pelo Fórum acerca das propostas foi aprovado o

seguinte texto para os parágrafos do Art. 2º:

§ 1º. Será considerada carga horária didático-aula aquela que conferir

crédito acadêmico em curso de graduação, em programas ou cursos de

pós-graduação.

§ 2º a carga horária mínima destinada à graduação será de no mínimo de

120 (cento e vinte) horas-aula por ano, garantindo que os encargos de

graduação do Departamento do docente estejam cobertos, respeitada a

maximização dos encargos docentes, determinada por esta resolução.

Como embasamento para a proposta foi considerada a justificativa apresentada

pelo DLCE que cita o artigo 51 do Regulamento Geral da Pós-Graduação (Resolução nº

11/2010-CEPE/UFES), que dispõe que:

“Art. 51. Os docentes do quadro da UFES que atuam em Programas de

Pós-graduação deverão também participar do ensino de graduação

ministrando, pelo menos, 120 (cento e vinte) horas-aula por ano em

disciplinas sob a responsabilidade do Departamento onde estiver lotado.”.
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No caput do artigo 3º o DTEPE solicitou a retirada da marca gráfica de tachação,

que leva ao entendimento de supressão da conjunção aditiva. A correção foi aprovada

pelo Fórum.

O DLCE propôs a alteração do art. 3º, § 1º, de forma que a atividade de

supervisão dos estágios curriculares supervisionados obrigatórios seja incluída como

atividade de ensino, cuja redação passa a ser a seguinte:

§ 1º - Atividade de Ensino corresponde a carga horária didático-aula do

docente, período didático desempenhado em sala de aula ou a regência de

aulas por docentes em laboratório, em campo e/ou espaços correlatos, bem

como a supervisão dos estágios curriculares supervisionados obrigatórios,

desde que prevista no plano de ensino da disciplina, com correspondente

carga horária, vinculada a cursos de graduação, programas ou cursos de

pós-graduação, cujo cumprimento confira crédito acadêmico, constante no

Projeto Pedagógico do Curso (PPC).

A proposta possui embasamento legal na Resolução nº 75/2010-CEPE/UFES e

vai de encontro à proposta elaborada pela Comissão de Política Docente, que

desconsidera a carga horária de supervisão de estágio, atribuindo-a exclusivamente a

“atividade desempenhada em sala de aula” ou “a regência por docentes em campo” e

considera que o prejuízo disso aos professores e ao Centro de Educação são

incomensuráveis.

Aprovada a proposta com a retificação do termo “supervisão de estágios” para

“supervisão e orientação de estágios''.

Foi proposta pelo DLCE, a fim de melhorar a redação do texto, a alteração do

art. 3º, § 1º, I, como segue:

I - O cômputo da carga horária semanal atribuída ao docente, disciplina

obrigatória ou optativa colegiada/compartilhada será calculada

proporcionalmente por professor responsável, desde que aprovado na

câmara departamental, respeitando-se a configuração de carga horária das

disciplinas de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC).

Ainda neste parágrafo, o DLCE propõe a inclusão de um novo inciso, com a

seguinte redação:

III - A atribuição dos encargos didáticos relativos à disciplina de Estágio

Supervisionado Curricular obedece ao disposto na Resolução que fixa
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normas de Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório para os Cursos de

Licenciatura da Universidade Federal do Espírito Santo.

A inclusão proposta possui embasamento legal na Resolução nº

75/2010-CEPE/UFES, especificamente em seu art. 8º, que dispõe:

Art. 8º. As disciplinas de Estágio Supervisionado Curricular deverão

promover a unidade entre as dimensões teórica e prática na área objeto de

formação profissional do licenciando, que deverá ser assegurada na

orientação, no acompanhamento e na avaliação das atividades relacionadas

ao exercício da prática no campo de estágio.

§ 1º A carga horária das dimensões teórica e prática é de 40% (quarenta por

cento) e 60% (sessenta por cento), respectivamente, devendo o aluno ter a

frequência obrigatória de 75% (setenta e cinco por cento) em cada uma

destas dimensões.

§ 2º A dimensão prática no campo de estágio disporá para o docente

orientador de carga horária semanal de 1 (uma) hora aula a cada 3 (três)

alunos.

§ 3º As turmas de Estágio Supervisionado Curricular deverão ser

subdivididas sempre que necessário de modo que cada uma delas tenha, no

máximo, 24 (vinte e quatro) alunos matriculados.

O DLCE propôs ainda a alteração do art. 3º, § 2º, com a justificativa de que a

Resolução nº 08/2013-CEPE/UFES dispõe sobre projetos de ensino como categoria de

trabalho docente específica e sobre sua carga horária, passando o parágrafo à seguinte

redação:

§ 2º - Atividade Complementar de Ensino compreende o período dedicado

pelo docente aos processos de ensino-aprendizagem considerando o

planejamento, o acompanhamento e a avaliação das aulas de graduação ou

de pós-graduação, e outras atividades didáticas ligadas a tais disciplinas,

bem como ao atendimento aos alunos matriculados.

O DTEPE propôs alterações ao art. 3º, § 3º, para acompanhar a redação

utilizada ao longo da resolução e para adequar sua ortografia, cuja redação passa à

seguinte:

§ 3º O cálculo final do Encargo Didático do Docente resultará da Atividade de

Ensino multiplicado pelo fator 2,5 que atribui carga horária às Atividades

Complementares de Ensino desenvolvidas pelo docente.
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Todas as propostas de retificação e inclusão nos textos do Art 3º, dos parágrafos

e dos incisos foram aprovadas pelo Fórum do Centro de Educação.

Para o Art 4º DTEPE propôs a inclusão de condicionante ao inciso I do artigo a

fim de que as cargas horárias não sejam sobrepostas, uma vez que alguns cursos têm

disciplinas cujos professores são os orientadores.Proposta que foi aprovada pelo Fórum

e o inciso passa a ter a seguinte redação:

I – Os encargos de orientação se aplicam a projetos e/ou monografias de

final de curso de graduação, pós-graduação lato sensu, dissertações de

mestrado e teses de doutorado, desde que não haja cômputo de carga

horária já contemplada como disciplina.

Ainda no art. 4º, o DTEPE propôs a alteração do inciso II, da seguinte forma: “II –

A carga horária máxima de orientação é de 18 (dezoito) horas/semanais, somando-se

graduação e pós-graduação.”. Para isso o departamento apresenta a seguinte

justificativa:

considerando que o caput do Art. 4º inclui graduação e pós-graduação;

considerando que na pós-graduação o professor pode ter até 12 orientandos

(em alguns programas), docentes com encargos na graduação e na

pós-graduação não poderão ter carga horária atribuída para todas as

orientações com 12h. Poderá causar impacto na graduação, com falta de

orientadores para os TCCs e Monografias.

Contudo, após esclarecimentos a proposta foi retirada.

O DLCE apresentou dúvida sobre a adequação do texto do Inciso V que usa a

expressão “no caput do inciso IV''. Identificada a inadequação o Fórum aprovou a

retificação para retirar o termo caput do inciso, passando a constar apenas o inciso IV.

O DTEPE propõe a correção do inciso VI do art. 4º, a fim de acompanhar a

redação utilizada ao longo da resolução, da seguinte forma:

VI – O docente, na graduação ou pós-graduação, não maximizará na carga

horária didático-aula semanal a orientação de Trabalho de Conclusão de

Curso (TCC), dissertações, teses ou monografias de cursos de pós-graduação

“lato sensu”, como Atividade de Ensino.
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Acerca desse mesmo inciso, o DLCE propõe uma nova redação, para melhoria

do texto:

Fica impedida a maximização dos encargos didáticos do professor por meio

da contabilização exclusiva da carga horária correspondente às orientações

previstas no caput do Artigo 4º

Tendo sido esta, a proposta aprovada pelo Fórum.

Passando ao art. 5º, o DLCE propôs nova redação para seu parágrafo único, para

melhoria do texto, o que foi aprovado como segue:

§ único. Ao encerrar as atividades relacionadas ao encargo administrativo

previsto no "caput" deste artigo, o docente terá 60 (sessenta) dias para se

adaptar ao disposto na presente Resolução, observado o cumprimento da

carga horária semanal mínima de oito horas.

No art. 6º o DTEPE propôs a inclusão da orientação às alíneas “f” e “g”. Para

tanto, apresentou a seguinte justificativa:

A RP (Residência Pedagógica), assim como o PIBID (Programa Institucional de

Bolsas de Iniciação à Docência) compõem a Política Nacional de Formação

de Professores instituída pelo Ministério da Educação. Ambos os programas

são organizados por meio de um projeto institucional (e que, portanto, tem

um docente da instituição de ensino superior que coordena o projeto) e

subprojetos que são orientados por professores da instituição de ensino

superior de diferentes cursos de licenciatura.

Além disso, o departamento fez a recomendação de que a CPD consulte as

instâncias devidas sobre a inclusão de carga horária das vagas UAB.

Feita a discussão o Fórum aprovou a alteração da alínea “e” para constar “Programas

Institucionais de Formação”, bem como a supressão das alíneas “f” e g” que passam a

ser contempladas na alínea “e” e consideradas nos anexos da Resolução.
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O DTEPE, com a justificativa de que para atendimento do critério de clareza e

impessoalidade é necessário fazer referência às funções de confiança, propôs a

seguinte alteração para o art. 7º, caput:

Art. 7º. Para atender necessidade da administração superior o Magnífico

Reitor poderá submeter a julgamento da Câmara Departamental a liberação

temporária de carga horária, não prevista nesta Resolução do professor

designado para exercer funções de confiança, desde que previstas no

Regimento da Universidade.

A proposta foi aprovada.

O DLCE, a fim de desfazer possíveis ambiguidades na redação, propôs a

alteração do art. 8º, caput, da seguinte forma:

Art. 8º. Além das atividades previstas nesta Resolução o Departamento

poderá estabelecer outras atividades que atenda às suas especificidades,

desde que aprovada pela Câmara e homologada pelo Conselho

Departamental do Centro ao qual o departamento se vincula.

Proposta também aprovada.

O DLCE, ainda, propôs a inclusão de um novo artigo à resolução, que foi

aprovado com a redação a seguir:

Art. 10.º Com o propósito de respeitar as demandas específicas de cada

Centro de Ensino, fica facultado aos respectivos Conselhos Departamentais a

atribuição de cargas horárias para outras funções, desde que respeitadas as

normas gerais previstas por esta resolução, sem prejuízo qualquer para a

distribuição dos encargos docentes pelos departamentos.

No que concernem os anexos, foram solicitadas as seguintes exclusões:

● ANEXO I - Diretor da Escola de 1.º Grau da UFES - pelo DLCE, por não existir mais a

função

● ANEXO II - Coordenador do Colegiado de Curso de Graduação - pelo DLCE e pelo

DTEPE, por já estar listada no Anexo I

● ANEXO II - Coordenador de Curso de Pós-Graduação "Stricto Sensu" - pelo DTEPE,

por já estar listada no Anexo I

Ainda nos anexos, o DLCE solicitou as seguintes inclusões:
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1. ANEXO III - I. Presidente/ Coordenador da Coordenação Local de Estágio Curricular

das Licenciaturas;

2. ANEXO III - II. Presidente de Núcleo Docente Estruturante;

3. ANEXO IV - I. Membro da Coordenação Local de Estágio Curricular das

Licenciaturas;

4. ANEXO IV - II. Membro de Núcleo Docente Estruturante.

Para os itens 1 e 3 foi apresentada como embasamento legal a Resolução nº

75/2010-CEPE/UFES e para os itens 2 e 4, a Resolução nº 53/2012-CEPE/UFES. Esta

última especifica em seu art. 10 que: “A carga horária atribuída aos membros do NDE

será regida por Resolução específica deste Conselho.”. Entretanto, até hoje não há

resolução que defina esta carga horária.

As sugestões apresentadas para os anexos foram aprovadas.

Foi discutida, por fim, a inclusão de artigo, proposta durante o Fórum, que

dispõe sobre o cômputo de carga horária nos encargos docentes que ministram aulas

no Ensino a Distância, de acordo com a carga horária de cada disciplina. Após ampla

discussão, a proposta foi retirada de pauta por unanimidade pelos presentes. Como

encaminhamento, foi deliberado o envio à SEAD de consulta sobre a distribuição de

encargos didáticos para os docentes que fizeram concurso pela UAB atuarem nos

cursos de graduação à distância. A partir do retorno da SEAD a Direção do Centro de

Educação encaminhará, juntamente com a SEAD, as recomendações em formulário ao

CEPE.

Ato contínuo, o documento contendo as sugestões do Centro de Educação na

Proposta de reformulação/adequação da Resolução CEPE nº 60/92 foi aprovado por

unanimidade na íntegra pelos presentes e segue no Anexo II deste relatório.

Finalizada a pauta, foram dados os seguintes INFORMES:

1) O coordenador informou sobre a realização do encontro virtual “Educação

presencial ameaça à vida”, organizada pelo Lagebes e transmitida nesta quarta-feira, 28
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de abril, às 19h, pelo canal no YouTube do Lagebes Ufes, com participação da

professora Ethel Maciel; do Procurador-chefe do MPT-ES, Valério Soares Heringer; da

Promotora de Justiça do MP-ES, Marcia Cristina Rocha Pimentel; e mediação da

professora Gilda Cardoso, coordenadora do Lagebes.

A reunião do Fórum foi encerrada às 18h11, registrado este relatório que, após

apreciação e aprovação do Conselho Departamental do Centro de Educação, será

assinado pelo coordenador.

Vitória, 28 de abril de 2021

Reginaldo Célio Sobrinho

Coordenador do Fórum do Centro de Educação
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