
ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
DEPARTAMENTAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO ANO 
DOIS MIL E DEZ. 
Aos três dias  do mês de maio do ano de dois mil e dez, às nove horas e trinta 
minutos, na sala 30 do IC-I, foi realizada a  segunda Sessão Ordinária do 
Conselho Departamental do Centro de Ciências Exatas, da Universidade 
Federal do Espírito Santo, com a presença dos seguintes conselheiros: Prof 
Armando Biondo Filho (Diretor e Presidente) substituído pelo Prof. Milton Koiti 
Morigaki (Vice-Diretor), Prof. Adelmo Inácio Bertolde (Colegiado de Estatística), 
Prof. Ricardo Soares Leite (Coordenador do Programa de Pós-Graduação da 
Matemática), Prof. Sandro José Greco (Subcoordenador do Colegiado de 
Química), Prof. Marcos Tadeu D’Azeredo Orlando (DFIS), Prof. José Miguel 
Malacarne (Subchefe DMAT), Prof. Elói Alves da Silva Filho (Coordenador do 
Programa de Pós-Graduação em Química),  Prof. Domingos Sávio Valério Silva 
(Colegiado de Matemática),  Prof. Ana Cristina Staut Simmer Schunk (DEST), 
Prof. Valdemar Lacerda Junior (DQUI), Prof. Edson Passamani Caetano 
(Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física), Prof. Jair Carlos 
Checon de Freitas (Colegiado de Física), Prof. Rogério Neto Suave 
(Representante do CCE junto ao CEPE), Prof. Carlos Vital Paixão de Melo 
(Representante do CCE junto ao CEPE).  Havendo número legal de membros 
presentes, o senhor Vice-Diretor declarou aberta a sessão solicitando a 
inclusão dos seguintes pontos de pauta: - Reserva do espaço no IC-1para a 
XIII Mostra de Física a ser realizada na Semana de Ciência e Tecnologia; - 
Reserva das salas do IC-1 e  auditório do CCE para o Encontro de Astronomia 
do GOA; - Relatório de atividades ao nível de doutorado e plano de trabalho 
referente ao período de 2009/1, do Professor Bartolomeu Zamprogno; - 
Homologação do Resultado do Concurso para Professor Adjunto na 
área/subárea Química/Química do Petróleo; -  Homologação do Resultado do 
Concurso para Professor Adjunto na área/subárea Química/Química Orgânica, 
- Relatório de atividades ao nível de doutorado e plano de trabalho referente ao 
período de 2009/2, do Professor Bartolomeu Zamprogno; - Relatório de 
atividades ao nível de doutorado e plano de trabalho referente ao período de 
2009/2, do Professor Patrick Borges. Em votação, aprovado a unanimidade.  
Em seguida, solicitou  a retirada dos pontos: - Ponto 6. Relatório de Atividades 
dos Departamentos (Estatística, Física, Matemática e Química)/2009, e Ponto 
10. Projeto de criação da Biblioteca Setorial das Ciências Exatas e inclusão no 
sistema integrado de Biblioteca (SIB-UFES), sendo aprovado pelos presentes.  
.  Ponto 1 -  Comunicações:  - Leitura do Memorando n.010/2010-CCE – ao 

Magnífico Reitor - Prof.Rubens Sérgio Rasseli,  solicitando o empenho junto ao 
Centro de Educação, no sentido de ministrar as disciplinas Fundamentos de 
Libras e Estágio II,  para conclusão do curso de Matemática no respectivo Polo 
de São Mateus. A solicitação foi encaminhada aos Departamentos de 
DLCE/CE e DTEPE/CE para análise e parecer, tendo como resposta que a 
professora Lucyenne Matos   irá ministrar a disciplina Fundamentos de Libras, 
e o professor Tércio Girelli Kill irá ministrar a disciplina Estágio II, 
respectivamente. - OF. N. 073/2010-DIR/FCAA – informando que foi criada a 
gerência denominada Escritório de Negócios como órgão de assessoria à 
Diretoria Executiva da FCAA; - Portaria  004/2010 - normatizando o Setor de 
Apoio Acadêmico do CCE; - Memorando Circular n. 022/2010-PROGRAD: 



Solicitando que os Departamentos e Colegiados enviem esforços no sentido de 
unificar os códigos de disciplinas idênticas; - Memorando Circular n. 001/2010-
DCC/PROAD/UFES – Informando para ciência e providências, cópia da 
respeitável sentença, proferida no processo judicial: Ação Civil Pública n. 
2009.34.00.026027-5, a qual determinou que “a União se abstenha de destruir 
os documentos relativos à prestação de contas ou tomadas de contas de 
convênios e contratos firmados pelos órgãos federais pelo prazo de 20 anos, a 
contar do término do contrato ou convênio, podendo mantê-los em arquivos 
digitais se preferir”; - Memorando n.10117/2010-MEC/SESu/DIFES – 
comunicando pedido de autorização da Universidade Federal do Espírito Santo 
para contratar um professor visitante, e a minuta de despacho autorizativo da 
contratação, a ser firmada pelo Senhor Ministro, no caso de manifestação 
favorável ao pleito da instituição. – PLI 01 Circ./2010 CCHN/UFES – 
Convidando para o II Encontro de Licenciatura Indígena, a realizar-se aos 
quatro dias de maio corrente, na sala 02 do prédio Didático/CCHN; - 
Memorando Circular Conjunto n. 03/2010-DRH e SAC – informando 
orientações a serem observadas para a formalização das solicitações das 
licenças para tratamento de saúde e licença por motivo de doença em pessoa 
da família; - Memorando Circular n. 001/2010-DRH/UFES – Férias 2010 
Docentes foram alteradas para 2º. Período: 15/07/2010 e 3º. Período para 
22/12/2010, em decorrência dos períodos de recesso aprovados para o ano 
letivo de 2010. – Memorando Circular n. 004/2010-CCE, enviado ao Centro de 
Ciências da Saúde, Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, Centro 
Tecnológico, solicitando a possibilidade de destinar um percentual de 5% para 
aquisição de livros básicos de Estatística, Física, Matemática e Química para 
atender aos alunos dos cursos dos Centros solicitados. O CCJE destinou 
R$937,44, o CT R$5.997,00, o CCS informou que os recursos já foram 
integralmente destinados aos Representantes. – Memorando Circular n. 
02/2010-DRH/UFES – Informando sobre a impossibilidade de contratar dois 
professores substitutos de vinte horas semanais em decorrência de 
exclusão/aposentadoria/afastamento/licença de um professor em regime de 
dedicação exclusiva ou quarenta horas semanais. – Memorando n. 42/2010-
CCE – Encaminhado ao Reitor da UFES, informando sobre as vagas de 
Professor Efetivo: Banco de Professor Equivalente e Reuni do CCE. A chefe do 
Departamento de Estatística, Profa. Ana Cristina Staut Simmer Schunk 
comunicou o falecimento do professor Leonardo Oliveira Chieppe. Informou 
que não foi aberto ainda o Concurso, devido o Departamento está aguardando  
a quantidade de candidatos aprovados no concurso REUNI, para o seu 
aproveitamento. . Ponto 2 – Apreciação e aprovação das Atas: 1ª. 
Ordinária, 1ª. Extraordinária e 2ª. Extraordinária/ 2010 – 1ª. Ata Ordinária: 
Leitura da primeira sessão ordinária do dia vinte e nove de março de dois mil e 
dez, em votação, aprovada a unanimidade, com a inclusão do 10º. Ponto. - 1ª. 
Extraordinária: Leitura da primeira sessão extraordinária do dia primeiro de abril 
de dois mil e dez, em votação, aprovada a unanimidade. 2ª. Extraordinária – 
Leitura da segunda sessão extraordinária do dia vinte de abril de dois mil e dez, 
em votação, aprovada a unanimidade. . Ponto 3 – Pedido de abertura de 
Edital para Eleição de Representantes Discentes para o Conselho 
Departamental do CCE – Indicação da Comissão Eleitoral – Os CAs 
Estatística, Física, Matemática e Química, encaminharam o Memorando 
n.02/2010-CAFIS, solicitando abertura de Edital para eleição de 



Representantes Discentes para o Conselho Departamental do CCE, para o ano 
de 2010. Foi discutido e  aprovado por unanimidade, que cada Departamento 
enviará um nome de  representante à Direção do CCE,  e a escolha será de  
dois nomes, para junto com cada representante dos CAs, seja formada a 
Comissão Eleitoral. . Ponto 4 – Relatório de atividades ao nível de 
doutorado e plano de trabalho referente ao período de 2009/1, do 
Professor Bartolomeu Zamprogno – Leitura do parecer dado pelo Presidente 

da Coordenação  de Pesquisa do CCE, Prof. Marcos Benedito José Geraldo de 
Freitas “ O Prof. Bartolomeu Zamprogno apresenta o relatório de  atividades e 
plano de trabalho referente ao período de 2009/01 do curso de doutorado do 
programa de pós-graduação em Engenharia Ambiental (PPGEA). No período 
2009/1 foram cursadas as disciplinas Tópicos Especiais em Engenharia 
Ambiental: Séries Temporais Multivariadas e Tópicos Especiais em Engenharia 
Ambiental: Simulação Numérica de Escoamentos atmosféricos cumprindo o 
total de 08 créditos tendo sido aprovado em ambas. Para atender  as normas 
do programa trabalhou na elaboração de dois artigos para publicação em 
periódicos internacionais. Os documentos foram devidamente comprovados 
através do relatório assinado pelo orientador Prof. Dr. Valdério Anselmo 
Reisen, histórico escolar e o resumo da proposta da tese. O relatório de 
atividades foi aprovado na décima reunião do Departamento de Estatística, 
realizada no dia 23 de setembro de dois mil e nove. Desse modo, a 
Coordenação de Pesquisa é de parecer favorável a aprovação do relatório 
semestral do Prof. Bartolomeu Zamprogno. Em votação o parecer, aprovado a 
unanimidade. . Ponto 5 – Projeto encontro de Astronomia do GOA – Leitura 
do parecer dado pela Professora Eliana Zandonade, membro da Coordenação 
de Extensão do CCE. “O projeto trata do Encontro de Astronomia do GOA do 
Departamento de Física.  O Projeto foi aprovado no Departamento de Física e 
destacado sua relevância e importância. Sou de parecer favorável a sua 
aprovação”. Em votação o parecer, aprovado a unanimidade. . Ponto 06 – 
Relatório de Capacitação do Professor Anderson Coser Gaudio – Leitura 
do parecer dado pelo Prof. Elói Alves Silva Filho: “Sr. Diretor, o relatório em 
anexo, licença capacitação do Prof. Anderson Coser Gaudio, período de 90 
dias a partir de cinco de agosto de dois mil e nove, o mesmo descreve de 
forma clara os resultados de cursos e participação no Projeto de Extensão do 
Prof. Orivaldo de Lira Tavares, do Departamento de Informática da UFES. 
Neste período de Licença Capacitação, o Prof. Anderson desenvolveu todas as 
atividades relacionadas ao seu plano de trabalho proposto e concluiu que os 
alunos das treze unidades de ensino público do Município de Vitória poderão 
estudar Física em sala de aula com o auxílio das aulas em Flash executadas 
nas TVs multimídia com revisão via Internet na homepage do referido 
professor. Diante desta descrição no relatório em anexo, e sabendo que 
também já foi previamente aprovado no Departamento de Física-UFES, sou de 
parecer favorável a aprovação deste relatório anexo”. Em votação o parecer, 
aprovado a unanimidade. . Ponto 7 – Encargos Administrativos e 
Acadêmicos (Ensino, Pesquisa e Extensão) dos Departamentos: 
Estatística, Física, Matemática e Química – Após ciência e alguns acertos, a 
chefe do Departamento de Estatística, professora Ana Cristina Staut Simmer 
Schunk, solicitou a inclusão do Encargo Acadêmico do Professor Substituto 
(12h), na vaga do professor Leonardo Oliveira Chieppe (falecido), sendo 
aprovado pelos presentes. Informou que a vaga do REUNI, foi emprestada 



para o Departamento de Matemática.  Em votação os Encargos Administrativos 
e Acadêmicos dos Departamentos Estatística, Física, Matemática e Química, 
aprovados a unanimidade. . Ponto 8. Homologação do afastamento do 
Professor Jair Carlos Checon Freitas – O Chefe do Departamento de Física 
encaminhou Ad Referendum a Direção do CCE, solicitação do referido 
Professor, de afastamento no período de 02 a 14/07/2010, para participar da 
conferência internacional intitulada EUROMAR 2010, a ser realizada na cidade 
de Florência/Itália. Devido à exigüidade do prazo o processo foi encaminhado a 
PRPPG Ad Referendum do Conselho Departamental. Em votação, aprovado a 
unanimidade. . Ponto 9 – Relatório de Capacitação do Professor Laércio 
Evandro Ferracioli da Silva – Leitura do parecer dado pelo professor Elói 

Alves da silva Filho. “O relatório anexo, capacitação do Prof. Laércio Ferracioli 
referente as atividades de pesquisas realizadas no período de 01/03/2009 a 
31/05/2009 foram plenamente desenvolvidas e com os objetivos alcançados. 
Neste relatório o mesmo relator de forma resumida os trabalhos apresentados 
em Congressos e orientações que geraram teses e dissertações defendidas 
sobre a pesquisa desenvolvida na linha de pesquisa em estudo. Portanto, sou 
de parecer favorável a aprovação do presente relatório”. Em votação o parecer, 
aprovado a unanimidade. . Ponto 10 – Relatório de atividades ao nível de 
doutorado e  plano de trabalho referente ao período de 2009/2, do 
Professor Bartolomeu Zamprogno – Leitura do parecer dado pelo Presidente 

da Coordenação de Pesquisa do CCE, Prof. Marcos Benedito José Geraldo de 
Freitas “ O Prof. Bartolomeu Zamprogno apresenta o relatório de  atividades e 
plano de trabalho referente ao período de 2009/02 do curso de doutorado do 
programa de pós-graduação em Engenharia Ambiental (PPGEA). No período 
2009/2 foram cursadas as disciplinas de código HID-5072 e HID-5014 
cumprindo o total de créditos exigidos pelo PPGEA. Para atender as normas do 
programa trabalhou na elaboração de projeto de pesquisa para a realização de 
exame qualificado, e em dois artigos para publicação em periódicos 
internacionais. Os documentos foram devidamente comprovados através do 
relatório assinado pelo orientador Prof. Dr. Valdério Anselmo Reisen, histórico 
escolar e o projeto de tese. O relatório de atividades foi aprovado na terceira 
reunião do Departamento de Estatística, realizada no dia vinte e quatro de 
março de dois mil e dez. Desse modo, sou de parecer favorável a aprovação 
do relatório semestral do Prof. Bartolomeu Zamprogno”. Em votação o parecer, 
aprovado a unanimidade. . Ponto 11 – Projeto de  Extensão do Professor 
Julio Cesar Fabris – SIEX 64722 – Processo n. 025128/2009-43 – Leitura do 

parecer dado pelo Professor Josimar Ribeiro, Coordenador da Extensão do 
CCE. “Após análise do processo n. 23068.025128/2009-43que trata do projeto 
de extensão intitulado: Astronomia para o ensino fundamental, médio e 
comunidade, proposto pelo professor Júlio César Fabris alocado no 
Departamento de Física do CCE e observando o que consta no parecer da 
Comissão de Pesquisa e Extensão do DFIS/CCE e o extrato de ata da reunião 
de aprovação do referido projeto pelo Departamento de Física, a Coordenação 
de Extensão é de parecer favorável a realização do referido projeto, SMJ”. Em 
votação o parecer, aprovado a unanimidade. . Ponto 12 – Reserva do espaço 
no IC-1 para a XIII Mostra de Física a ser realizada na Semana de Ciência e 
Tecnologia – Prof. Marcos Tadeu D´Azeredo Orlando, chefe do Departamento 
de Física, informou que a mostra de Física já é contemplada no calendário 
acadêmico, e será realizada no período de 18 a 22/10/2010, no IC-1/CCE, 



ficando reservado para todas as atividades do CCE dentro da Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia.  Em votação, aprovada a unanimidade.  . 
Ponto 13 – Reserva das salas do IC-1 e do auditório do CCE para o 
Encontro de Astrofísica do GOA  - O Coordenador do GOA, enviou o 
Memorando n. 14/2010-GOA/CCE/UFES solicitando as salas de aula do IC-1, 
sala 32 o IC-1 e Auditório do CCE, para o Encontro de Astronomia do GOA que 
será realizado de 12 a 14/08/2010, no CCE/UFES. Após discussão, os 
membros presentes foram contrários a utilização das salas de aula do IC-1, 
devido o início do período letivo, só aprovando a unanimidade a utilização da 
sala 32 do IC-1 e o auditório do CCE. . Ponto 14  - Homologação do 
Resultado do Concurso Público para professor Adjunto do Departamento 
de Química. O Chefe do Departamento de Química, Professor Valdemar 
Lacerda Júnior,  encaminhou à Direção do CCE, Memorando Nº 097/2010-
DQUI/CCE/UFES, informando sobre o resultado final do Concurso Público para 
Professor Adjunto do Departamento de Química, na área/subárea,  
Química/Química do Petróleo, objeto do Edital Nº 33/2010R, de 22 de março 
de 2010, onde o candidato  Lúcio Leonel Barbosa,  obteve  na prova escrita 
71,3 (setenta e um vírgula três) pontos, prova de aptidão didática 81,6 (oitenta 
e um vírgula seis) pontos,  prova de títulos 100 (cem ) pontos e plano de 
trabalho 80 (oitenta) pontos. De acordo com  o Artigo 38 da Resolução 52/2009 
do CEPE/UFES, a pontuação final do candidato Lúcio Leonel Barbosa foi de 
838,7 (oitocentos e trinta e oito vírgula sete) pontos, sendo aprovado no 
Concurso de Provas e Títulos para Professor Adjunto. Em votação, aprovado a 
unanimidade. . Ponto 15 - Homologação do Resultado do Concurso 
Público para Professor Adjunto do Departamento de Química - O Chefe do 

Departamento de Química, Professor Valdemar Lacerda Júnior,  encaminhou à 
Direção do CCE, Memorando Nº 096/2010-DQUI/CCE/UFES, informando sobre 
o resultado final do Concurso Público para Professor Adjunto do Departamento 
de Química, na área/subárea,  Química/Química Orgânica, objeto do Edital Nº 
33/2010R, de 22 de março de 2010, publicado no Diário Oficial da União de 
23/03/2010, e na imprensa local. O candidato ADILSON VIDAL COSTA foi 
eliminado do processo por não comparecer à prova escrita. O candidato 
ÁLVARO CUNHA NETO obteve na prova escrita 85,0 (oitenta e cinco vírgula 
zero) pontos, na prova de títulos 61,0 (sessenta e um vírgula zero) pontos. 
Aplicando-se a normalização conforme orienta o artigo 38 da  Resolução 
52/2009, e por ser um único candidato, a nota do candidato foi alterada para 
100,0 (cem vírgula zero) pontos. A prova de aptidão didática obteve a seguinte 
média 81,0 (oitenta e um vírgula zero) pontos, e o plano de trabalho 80,0 
(oitenta vírgula zero) pontos. O candidato ÁLVARO CUNHA NETO obteve a 
seguinte pontuação: 878,0 (oitocentos e setenta e oito vírgula zero) pontos, 
sendo aprovado em primeiro lugar. Em votação, aprovado a unanimidade. . 
Ponto 16 - Relatório de atividades ao nível de doutorado e plano de 
trabalho referente ao período de 2009/2, do Professor Patrick Borges - 

Leitura do parecer dado pelo Presidente da Coordenação de Pesquisa do CCE, 
Prof. Marcos Benedito José Geraldo de Freitas: “O prof. Patrick Borges 
apresenta o relatório de atividades referente ao período de 2009/2 do curso de 
doutorado do programa de pós-graduação em Estatística da Universidade 
Federal de São Carlos. No período 2009/2 foram cursadas as disciplinas 
Inferência Avançada e Inferência Bayesiana Avançada, cumprindo um total de 
20 créditos, sendo aprovado nas duas disciplinas com conceito B. Participou de 



palestras, mini-cursos e na elaboração de capítulo de livro intitulado 
“Applications of Soft Computing: From Theory to Práxis”, Heidelberg: Springer 
Verlang, 2009, v.58, p.411-422. Os documentos foram devidamente 
comprovados através do relatório assinado pelo orientador prof. Dr. Josemar 
Rodrigues, histórico escolar e o plano de trabalho. Desse modo, sou de parecer 
favorável a aprovação do relatório semestral do prof. Patrick Borges. Em 
votação o parecer, aprovado a unanimidade. . Ponto 17 – Eleição de 
Representante do CEPE – Leitura do Memorando n. 23/2010-DAOCS, 
informando que o mandato dos representantes do CCE Rogério Netto Suave – 
titular e Adelmo Inácio Bertolde – suplente, encerrar-se-á no dia vinte sete de 
maio do ano em curso. Após discussão, foi aprovado a unanimidade que cada 
Departamento/CCE envie um nome, e a escolha será feita na próxima reunião 
do Conselho Departamental. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, 
agradeceu as presenças e declarou encerrada a sessão, e eu, Rossana 
Azevedo de Almeida, secretária do CCE, lavrei a presente ata,que após lida e 
aprovada, segue devidamente assinada pelos membros presentes. Vitória-ES, 
03 de maio de 2010. 
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