UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS
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 TREZE.
Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às nove horas e
trinta minutos, na sala de reunião do CCE, 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. Milton Koiti
Morigaki (Vice-Diretor, em exercício), Prof. Domingos Sávio Valério Silva (COLMAT),
Prof. Sérgio Vitorino Borba Gonçalves (Coordenador do Programa de Pós-Graduação
em Física), Prof. Fábio Júlio da Silva Valentim (Coordenador Adjunto do Programa de
Pós-Graduação em Matemática), Prof. Alexandre Loureiros Rodrigues (COLEST),
Profa. Ana Cristina Staut Simmer Schunk (DEST), Prof. Anderson Coser Gaudio
(COLFIS), Profa. Geisamanda Pedrini Brandâo Athayde (COLQUI) Prof. Etereldes
Gonçalves Junior (Representante do CCE junto ao CEPE), Prof. Jair Carlos Checon
de Freitas (Representante do CCE junto ao CEPE), Profa. Maria Tereza Weitzel Dias
Carneiro (Coordenadora Adjunta do Programa de Pós-Graduação em Química) e Prof.
Rogério Netto Suave (DFIS).
Havendo número legal de membros presentes, o
senhor Vice-Diretor, em exercício, declarou aberta a seção. . Ponto 1 –
Comunicações: 1.1 – Memorando Circular Nº 003/2013-DGP/UFES – Reprogramar
as férias dos docentes conforme quadro enviado. 1.2 – Distribuição de verbas para
aquisição de livros para Biblioteca – O Vice-Diretor em exercício informou que fez uma
reunião com os chefes dos Departamentos do CCE para distribuição de verbas para
aquisição de livros para Biblioteca, e que usou os mesmos critérios do ano de 2012. O
Coordenador Adjunto do PPGMAT, Prof. Fábio Júlio da Silva Valentim solicitou que na
próxima distribuição de verbas, que o convite seja extenso aos coordenadores de
Pós-Graduação. 1.3 – Para diminuir a demanda no Setor de Apoio, o Diretor do CCE
distribuiu um data-show para cada Departamento. – A pedido do Conselheiro Prof.
Valdemar Lacerda Junior, Profa. Maria Tereza Weitzel Dias Carneiro pediu a palavra
e fez a leitura do ocorrido na defesa do discente Cristiano. “O PPGQUI vem
manifestar sua indignação com relação ao episódio ocorrido no dia seis de março de
dois mil e treze, quando da defesa do discente Cristiano Caliman. O PPGQUI solicitou
e teve a sala 32 liberada para defesa do discente acima, neste dia. Acontece que
ninguém do CCE procurou verificar a situação da sala. Chegando à mesma as 13:45,
faltando quinze minutos para defesa, a mesma estava fechada, então começamos a
peregrinação, ninguém do CCE tinha a chave da mesma (limpeza, setor de apoio,
Juliana, etc). A servidora Juliana então sem saber o que fazer resolveu transferir a
defesa para o auditório vai todo mundo para lá, inclusive os professores externos da
banca. Chegando ao auditório, começou outro dilema, ninguém sabia como fazia o ar
condicionado gelar, ele apenas ventilava, todas as tomadas de energia elétrica do
auditório estavam desligadas, e nisto já eram quinze horas, sendo a defesa sido
marcada para as quatorze horas. Diante da situação a servidora do CCE disse,
professor não sei mais o que fazer. Lamentável, se o CCE possui os espaços e aceita
reservas para os mesmos, deve ser responsável por o disponibilizar em total
condições de uso. Resultado, tive que me virar para fazer a defesa em um local
diferente, e principalmente, ficando eu como coordenador e o professor Josimar
orientador do discente Cristiano em uma situação embaraçosa perante os membros
externos e demais público da defesa”. Prof. Valdemar Lacerda Junior. Inclusão em
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Pauta: - Proc. Nº23068.003660/2013-96 – Projeto de Pesquisa “Estudo da
Reciclagem de Materiais Poliméricos Oriundos da Empresa Vale” – Coordenador pelo
Professor Elói Alves Silva Filho – Departamento de Química – Termo de Cooperação
Científica e Tecnológica entre a Vale S.A e a Universidade Federal do Espírito Santo,
com interveniência da Fundação Espírito Santense de Tecnologia. - Proc. Nº
23068.013249/2009-42 – Recurso contra o resultado de processo de revisão de prova
final realizado no Departamento de Química/CCE – aluno: Izaias Pereira Junior. –
Problemas na Oferta de Disciplina solicitada pelo Departamento de Física ao
Departamento de Matemática. Em votação as inclusões, aprovadas por unanimidade. .
Ponto 2 – Leitura e Aprovação da 1ª. Ata/2013 – Leitura da 1ª. Ata realizada no dia
vinte e seis de fevereiro de dois mil e treze. Após o término da leitura a Conselheira
Profa. Ana Cristina Staut Simmer Schunk pediu para constar a alteração na redação
do ponto 13 na própria ata, digo Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária do
Conselho Departamental do CCE. Em votação a primeira ata com essa alteração,
aprovada por unanimidade. . Ponto 3 – Proc. Nº 23068.001071/2013-73 Homologação do Afastamento do Prof. Antonio Alberto Ribeiro Fernandes/DFIS
– Leitura do parecer da Comissão de Recursos Humanos do DFIS informando “O Prof.
Antonio Alberto Ribeiro Fernandes encaminhou documentação solicitando permissão
para se ausentar do Departamento de Física da UFES no período de 20 a 31 de maio
de 2013, para executar visita técnica e proferir palestra no Departamento de
Bioquímica e Biologia Molecular da Penn State Hershey College Of Medicine, EUA.
Como as atividades didáticas não serão prejudicadas e após análise da documentação
anexada, a Comissão de Recursos Humanos é de parecer favorável ao pedido de
afastamento do solicitante”. Devido à exigüidade do prazo o processo foi encaminhado
a PRPPG Ad-Referendum do Conselho Departamental. Em votação o parecer,
aprovado por unanimidade. . Ponto 4 – Proc. Nº 23068.002642/2013-97 – Pedido de
abertura de Concurso de Professor Visitante Estrangeiro – A Chefe do
Departamento de Matemática, Profa. Regina Maria de Aquino encaminhou o
Memorando Nº 036/2013-DMAT/CCE solicitando abertura de Concurso de Professor
Visitante Estrangeiro, uma vaga, a ser cedida pela Administração Central/DRH, regime
de trabalho DE, Área/Subárea de Conhecimento Física Matemática/Teoria de Cordas.
O pedido de abertura foi aprovado na 5ª. Reunião do Departamento de Matemática.
Devido à exigüidade do prazo, o processo foi encaminhado Ad Referendum do
Conselho Departamental. Em discussão e posto em votação, aprovado por
unanimidade. Ponto 5 - Relatório Semestral de Atividades em nível de Doutorado
– 5.1 – Prof. Mauro César Martins Campos – 2012/1 – Leitura do parecer da
Coordenação de Pesquisa do CCE informando que “a Profa. Ana Cristina Staut
Simmer Schunk, Chefe do Departamento de Estatística da UFES, conforme artigo 18
da resolução 09/2003-CEPE/UFES, encaminha o relatório semestral de atividades do
Prof. Mauro Cesar Martins Campos, nível de doutorado junto ao Programa de Pósgraduação em Informática, área de concentração Ciência da Computação, da
Universidade Federal do Espírito Santo, no período de 2012/1. Nos documentos
comprobatórios foram anexados: o histórico escolar com as disciplinas cursadas da
data de ingresso no curso (2011/1) até 2012/2. No período 2012/1, o Prof. Mauro
César Martins Campos conclui as disciplinas: Tópicos especiais em informática III:
Programação inteira e Processos estocásticos em engenharia. O relatório semestral
de atividades foi aprovado na décima reunião ordinária do Departamento de
Estatística, realizada no dia 10 de dezembro de 2012. Desse modo, a coordenação de
pesquisa é de parecer favorável a aprovação do relatório de atividades do Prof. Mauro
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César Martins Campos. Em votação o parecer, aprovado por unanimidade. 5.2 –
Profa. Martha Werneck Poubel – 2012/2 – Leitura do parecer da Coordenação de
Pesquisa do CCE informando que “a Profa. Ana Cristina Staut Simmer Schunk, Chefe
do Departamento de Estatística da UFES, conforme artigo 18 da resolução 09/2003CEPE/UFES, encaminha o relatório semestral de atividades do Profa Martha Werneck
Poubel, nível de doutorado junto ao Programa de Pós-graduação em Educação, área
de concentração Educação e Linguagens: Matemática, da Universidade Federal do
Espírito Santo, no período de 2012/2. O desenvolvimento acadêmico está todo
comprovado. Foram anexados: o histórico escolar com as disciplinas cursadas da data
de ingresso no curso (2010/1) até 2012/2 totalizando 55 créditos. No Programa de
Pós-graduação em Educação são necessários 44 créditos em disciplinas. No período
2012/1, a Profa. Martha Werneck Poubel cursou e foi aprovada nas disciplinas
Seminários B e Exame de Qualificação II. O relatório semestral de atividades foi
aprovado na segunda reunião ordinária do Departamento de Estatística, realizada no
dia 11 de março de 2013. Desse modo, a coordenação de pesquisa é de parecer
favorável a aprovação do relatório de atividades da Profa. Martha Werneck Poubel.
Em votação o parecer, aprovado por unanimidade. . Ponto 6 – Prot.
Nº23068.709542/2013-95 –
Atividade Esporádica do Prof. Adelmo Inácio
Bertolde/DEST – Leitura do parecer dado pelo Conselheiro Prof. Rogério Netto Suave
informando “o prof. Adelmo Bertolde solicita autorização para realização de atividade
esporádica, na orientação de três alunos do “I Curso de Especialização em
Epidemiologia Aplicada à Gestão do Serviço Público”, ministrado pelo PPG Saúde
Coletiva/CCE/UFES, visando à conclusão de projetos finais. Entendo que a base legal
para a presente autorização está expressa no inciso II do Art. 2º da Res. Nº 13/2002CUN/UFES, literalmente “... atividades individuais de produção ou difusão intelectual,
cultural e artística de caráter eventual”. Tendo em vista, ainda, que tal atividade
envolverá o uso de apenas 18 (dezoito) horas de trabalho até abril/2013, não havendo
prejuízo didático ao DEST, estando de conforme com a legislação vigente, sou de
parecer FAVORÁVEL à solicitação. Em votação o parecer, aprovado por unanimidade.
. Ponto 7 – Encargos Administrativos e Acadêmicos: Ensino Pesquisa e
Extensão – 2012/2, dos Departamentos de Estatística, Física, Matemática e
Química – O Vice-Diretor em exercício Prof. Milton Koiti Morigaki deu ciência aos
Conselheiros dos Encargos Administrativos e Acadêmicos do Departamento de
Estatística. Em votação, aprovado por unanimidade. . Ponto 8 – Proposta de
Resolução Normativa de Afastamentos do Departamento de Estatística para PósGraduação – Retirado de pauta. . Ponto 9 – Proc. Nº23068.003660/2013-96 –
Projeto de Pesquisa “Estudo da Reciclagem de Materiais Poliméricos Oriundos
da Empresa Vale” – Coordenador pelo Professor Elói Alves Silva Filho –
Departamento de Química – Termo de Cooperação Científica e Tecnológica entre
a Vale S.A e a Universidade Federal do Espírito Santo, com interveniência da
Fundação Espírito Santense de Tecnologia – Leitura do parecer dado pelo
Conselheiro Prof. Anderson Coser Gaudio informando “o presente documento trata do
convênio intitulado “Estudo da Reciclagem de Materiais Poliméricos Oriundos da
Empresa Vale, coordenado pelo Prof. Eloi Alves da Silva Filho, a ser celebrado entre
a VALE S.A. e a UFES, tendo como mediadora a Fundação Espírito Santense de
Tecnologia”. O objetivo central do convênio é a recuperação de resíduos poliméricos
advindos do ciclo produtivo da VALE por meio de processos de reciclagem, que serão
objeto de estudo pelos integrantes do convênio, liderados pelo Prof. Eloi. Este projeto
é relevante em diversos aspectos, alguns dos quais são: (a) Do ponto de vista
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ambiental, a reciclagem de materiais é sempre bem-vinda, pois poupa exploração
desnecessária de recursos naturais; (b) O aporte financeiro para a UFES será
importante, uma vez que novos equipamentos, materiais de consumo, bolsas para
alunos e recursos para viagens de caráter científico poderão ser viabilizados; (c) A
UFES ganhará muito em termos de imagem perante a sociedade local e nacional a
associar-se a uma grande empresa como a VALE para fins tão nobres; (d) Do ponto
de vista acadêmico, o Programa de Pós-Graduação em Química terá forte impulso
motivador. Tendo em vista os aspectos citados, sou de parecer favorável à celebração
do presente convênio”. Em votação o parecer, aprovado por unanimidade. . Ponto 10
– Proc. Nº 23068.013249/2009-42 – Recurso contra o resultado de processo de
revisão de prova final realizado no Departamento de Química/CCE – aluno: Izaias
Pereira Junior – O Vice-Diretor, em exercício, Prof. Milton Koiti Morigaki deu ciência
aos presentes do recurso contra o resultado de processo de revisão de prova final
realizado pelo Departamento de Química, solicitado pelo aluno Izaias Pereira Junior.
Após discussão foi aprovado uma Comissão com três professores do Departamento
de Química mais o Chefe do Departamento de Física, Prof. Rogério Netto Suave para
que procedam análise ao processo do pedido de revisão de prova final solicitado pelo
aluno Izaias Pereira Junior.
. Ponto 11 - Problemas na Oferta de Disciplina
solicitada pelo Departamento de Física ao Departamento de Matemática – O
Coordenador do Colegiado de Física, Prof. Anderson Coser Gaudio deu ciência aos
presentes que solicitou ao Departamento de Matemática a oferta das seguintes
disciplinas do curso de Física, para atender aos alunos repetentes: MAT06322 (B),
MAT06323 (B), MAT06323(L), MAT01922, MAT06583 (L), MAT01923. O coordenador
informou que até a presente data essas disciplinas, todas pertencentes a semestres
ímpares e, portanto, que obrigatoriamente deveriam ser ofertadas em 2013/1, ainda
não tinham sido tramitadas pelo DMAT. Preocupado com a situação dos alunos do
curso de Física, o coordenador do COLFIS solicitou aos membros do Conselho
Departamental para que se posicionassem a respeito da questão. Após discussão, o
vice-diretor em exercício, Prof. Milton Koiti Morigaki disse que faria uma reunião com o
Coordenador do Colegiado de Física, com o Chefe do Departamento de Física e com
a Chefe do Departamento de Matemática para resolver o problema. Nada mais
havendo a tratar o Senhor Vice-Diretor, em exercício, 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 seis de março de dois mil e treze.
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