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 ONZE.
Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e onze, às quatorze horas e
trinta minutos, na sala 30 do IC-1, 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), Prof. Milton Koiti Morigaki (Vice-Diretor), Prof. Sandro
José Greco (COLQUI), Prof. Marco Antonio dos Santos (Colegiado de Física), Prof.
Alejandro Pineda Aguilar (Representante do CCE no CEPE, suplente), Profa. Ana
Cristina Staut Simmer Schunk (DEST), Prof. Marcos Tadeu D´Azeredo Orlando
(DFIS), Prof. Antonio Luiz Rosa (DMAT), Prof. Edson Passamani Caetano
(Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física), Prof. Elói Alves da Silva
Filho (Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química), Prof. Adelmo
Inácio Bertolde (COLEST), Prof. Domingos Sávio Valério Silva (COLMAT), Prof.
Valdemar Lacerda Júnior (DQUI), Márcio Malacarne (Representante dos servidores do
CCE). Havendo número legal de membros presentes, o senhor Presidente declarou
aberta a seção. . Ponto 1 – Comunicações: Memorando Circular nº 08/2011-GR –
Informando que devido a um corte de 50% na verba destinada a passagens e diárias
nos órgãos públicos federais, solicita que autorize somente as viagens estritamente
necessárias; - Memorando nº005/2011-AS/PROAD – Solicitando que encaminhe
documento aos ambientes organizacionais para que indiquem as demandas de
orçamento. – Memorando nº17/20111-DSG/PU/UFES – Encaminhando relatório de
ocorrência na UFES; - Portaria nº001/2011-CCE: Prof. Armando informou que foi
instalada a Comissão para criar normas únicas de afastamentos para servidores do
CCE para cursar Pós-Graduação em nível de Mestrado, de Doutorado e de PósDoutorado; - Seminários do PPGFIS – Programação de março de 2011: 17/03, 24/03 e
31/03 – às 15:00h; - Memorando nº 004/20111-COLQUI/UFES - Convidando para a
aula inaugural dos calouros do curso de Química, dia 01/03/2011 – 13h – sala 32 do
IC-1; - Prof. Armando informou que a IFES em convênio com a UFES/Centro de
Educação tem um programa de Pós-Graduação para docentes e técnicoadministrativos, mas não gera direito aos servidores da UFES; - E-mail da
PRPPG/UFES informando que na distribuição de bolsas REUNI por Centro aprovada
pelo MEC, o CCE tem direito a 19 bolsas de Mestrado e 06 bolsas de Doutorado; Orçamento para compra de material de consumo referente ao calendário 2011 – valor
R$ 80.957,13. CCE; ficando assim distribuído: 40% CCE, DQUI 25%; DFIS 20%,
DMAT 10%, e DESTAT 5%; - CT-INFRA 2011 – Aprovado para o CCE o valor de
R$1.700.000,00; - Memorando nº 20/2011-DSG/PU/UFES – encaminhando relatório
de ocorrência na UFES; - O Diretor do CCE, Prof. Armando Biondo Filho informou que
o Presidente da Comissão de Extensão do CCE não consegue fazer reunião devido à
falta de quorum. - Memorando n. 013/2011 – Profa. Ana Paula Ferreira Nunes
assumirá a Coordenação do Mestrado em Biotecnologia. . Ponto 02 – Apreciação e
aprovação da Ata 1ª. Ordinária/2011 – Leitura da 1ª. Ata/2011 (reunião vinte e cinco
de fevereiro de dois mil e onze), em votação, aprovada por unanimidade. Presentes a
leitura os professores Alejandro Pineda Aguilar, Antonio Luiz Rosa e Sandro José
Greco. . Ponto 3 – Relatório do Projeto de Extensão: “Novas Tecnologias no
Ensino de Física” – Reg.SIEX Brasil: 44297 – do Prof. Anderson Coser Gaudio –
Leitura do parecer dado pela relatora do processo, Profa. Eliana Zandonade
informando que “o relatório trata das atividades desenvolvidas pelo professor e sua
equipe no projeto acima nomeado, durante o período de 2010. Foram distribuídos
DVDs com aulas de Física em Flash para 13 escolas estaduais de ensino médio em
Vitória, foram produzidas 12 novas aulas, assim como, realizadas melhorias no site do
projeto. Foi autorizado o uso das aulas em Flash para a secretaria de Educação do
Estado do Ceará. O relatório ainda apresenta toda a produção técnico-científica no
ano de 2010, relativa ao projeto (capítulo de livro, artigo submetido e artigo completo

em congresso), além da produção técnica das aulas. Diante das atividades relatadas,
destaco o excelente trabalho realizado pelo professor no âmbito do ensino de Física e
lamento que o projeto com tal magnitude não tenha abatimento de carga horária no
Centro de Ciências Exatas (CCE) da Universidade Federal do Espírito Santo. Sou de
parecer favorável a aprovação do relatório”. Em votação, aprovado por unanimidade. .
Ponto 4 – 4.1. Relatório de Atividades em nível de Doutorado 2010/2, do Prof.
Patrick Borges – Prof. Marcos Benedito José Geraldo de Freitas, da Coordenação de
Pesquisa do CCE deu o parecer informando “o Prof. Patrick Borges do Departamento
de Estatística encaminha o relatório semestral de atividades, nível de doutorado junto
ao Programa de Pós-graduação em Estatística da Universidade Federal de São
Carlos, no período de 2010/2, conforme artigo 18 da Resolução 09/2003-CEPE/UFES.
O Prof. Patrick Borges foi aprovado com conceito A em duas disciplinas no segundo
período de 2010: EST805 Tópicos Avançados II, 10 créditos; - EST806 Teoria
Unificada de Análise de Sobrevivência, 10 créditos. No período de 2011/1 será
cursada a disciplina eletiva “Pesquisa para Tese de Doutorado, com previsão de
defesa de Tese para julho de 2013. Os fatos são comprovados com a Declaração
emitida pelo PPG-EST/UFSCar assinada pelo coordenador Prof. Dr. Francisco
Louzada Neto e pelo relatório assinada pelo orientador Prof. Dr. Josemar Rodrigues. O
relatório semestral de atividades foi aprovado na primeira reunião ordinária do
departamento de Estatística, realizada no dia 24 de fevereiro de 2011. Desse modo, a
Comissão de Pesquisa é de parecer favorável a aprovação do projeto do Prof. Patrick
Borges. Em votação, aprovado por unanimidade. . 4.2 – Relatório de atividades em
nível de Doutorado 2010/2, do Prof. Bartolomeu Zamprogno – Retirado de pauta. .
Ponto 05 – Projeto de Extensão: “Novas Tecnologias no Ensino de Física” – do
Prof. Anderson Coser Gaudio – Leitura do parecer dado pelo relator do processo,
Prof. Valmecir Bayer informando que “o presente projeto de Extensão “Novas
Tecnologias no Ensino de Física” é de autoria do Professor Anderson Coser Gaudio
do Departamento de Física-CCE e está proposto para o período de 01/03/2011 a
38/02/2012. Como observa a Comissão de Extensão do DFIS em seu parecer, trata-se
de uma continuação de seu projeto que o Professor Anderson vem desenvolvendo. O
atual projeto teve parecer favorável na Comissão de Extensão do DFI e foi aprovado
pelo DFIS conforme extrato de Ata em anexo. O projeto está bem apresentado e
consta de objetivos, metas, resultados esperados, repercussão e impactos,
cronograma de execução, equipe executora, além de descrição detalhada do seu
conteúdo. Não consta do Projeto, pedido de apoio financeiro. Tendo analisado o
projeto proponho a sua aprovação”. Devido à exigüidade do prazo, o processo foi
encaminhado Ad-Referendum do Conselho Departamental. Em votação, aprovado por
unanimidade. . Ponto 06 – Projeto de Pesquisa: “Estudos de Processos
Periodicamente Estacionários” – Prof. Alessandro José Queiroz Sarnaglia – Prof.
Marcos Benedito José Geraldo de Freitas, presidente da Coordenação de Pesquisa do
CCE deu o parecer informando que “o Prof. Alessandro José Queiroz Sarnaglia solicita
o registro do projeto de pesquisa intitulado: “Estudos de Processos Periodicamente
Estacionários” a ser executado no período de dois anos a partir de janeiro de 2011. O
objetivo do projeto é estudar e explorar teorias sobre processos periodicamente
correlacionados e avaliá-los sob várias problemáticas. O projeto apresenta grande
relevância científica, pois existem poucos estudos sobre o tema. O projeto foi
aprovado na décima segunda reunião do Departamento de Estatística, realizada no
dia 18 de novembro de 2010. Desse modo, a Comissão de Pesquisa é de parecer
favorável a aprovação do projeto do Prof. Alessandro José Queiroz Sarnaglia”. Em
votação, aprovado por unanimidade. . Ponto 07 – Homologação do Relatório Anual
do Departamento de Estatística – 2010 – A chefe do Departamento de Estatística
deu ciência a Câmara Departamental do relatório/2010 do Departamento de
Estatística/CCE. Em votação, aprovado a unanimidade. . Ponto 08 – Homologação
da eleição de Coordenador e Subcoordenador do Colegiado de Física/EAD – A
Coordenadora do Colegiado do curso de Licenciatura em Física/EAD encaminhou ao

Diretor do CCE o Memorando n. 014/2011-DFIS/UAB informando que na primeira
reunião extraordinária do colegiado do curso de Licenciatura em Física EAD/UFES
foram eleitos, a unanimidade, o Coordenador do Colegiado do curso de Física/EAD
Prof. Marcos Tadeu D`Azeredo Orlando e o Subcoordenador do Colegiado de
Física/EAD Prof. Carlos Augusto Cardoso Passos. Nesse momento, foi registrada a
saída do Prof. Alejandro Pineda Aguilar. Em votação, aprovado com a maioria
absoluta dos presentes. O Prof. Edson Passamani Caetano deu voto contrário
manifestando-se “meu voto foi contrário baseado no fato de que não houve consulta
ao Colegiado do Departamento de Física e nem mesmo aos professores membros
permanentes do Departamento de Física/EAD para indicação de nomes para
substituição dos membros que estavam solicitando exoneração dos cargos. Como
entendo que um membro do Colegiado deve ser eleito pela Câmara de Departamental,
como prevê a Resolução da UFES, me manifestei contrário a proposta votada, que
indicava nomes sem ter passado pelo processo democrático de votação. Não
questiono, em nenhum momento, os nomes sugeridos, mas sim o processo de
encaminhamento dos nomes para compor o Colegiado Física/EAD ” . Ponto 09 –
Homologação da Eleição de Chefe e Subchefe do Departamento de Física/CCE –
O Chefe do Departamento Física, Prof. Marcos Tadeu D´Azeredo Orlando encaminhou
a Direção do CCE o Memorando nº017/2011-DFIS informando o resultado da eleição
de chefe e subchefe para o Departamento de Física. Foram eleitos os professores
Rogério Netto Suave e Valberto Pedruzzi Nascimento para chefe e subchefe,
respectivamente, por maioria absoluta, para um mandato de dois anos. Em votação,
aprovado por unanimidade. . Ponto 10 – Eleição de Representante do CCE no
CEPE ( término da representação do Prof. Carlos Vital paixão de Mello) – Retirado
de Pauta. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu as presenças e
declarou encerrada a sessão, e eu Rossana Azevedo de Almeida, Secretária Geral do
CCE, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue devidamente assinada
pelos membros presentes. Vitória-ES, vinte e um de março de dois mil e onze.
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