ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL
DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO ANO DOIS MIL E DEZ.
Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez, às nove
horas e trinta minutos, na sala 30 do IC-1, foi realizada a sexta 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. Edson Passamani Caetano (Coordenador do
Programa de Pós-Graduação em Física) Prof. Marcos Tadeu D`Azeredo
Orlando (DFIS), Prof. Marco Antonio dos Santos (Colegiado de Física), Prof.
Ricardo Soares Leite (Coordenador do Programa de Pós-Graduação da
Matemática), Prof. Domingos Sávio Valério Silva (Colegiado de Matemática),
Profa. Ana Claudia Locateli (Representante do CCE no CEPE), Prof. Antonio
Luiz Rosa (DMAT), Prof. Adelmo Inácio Bertolde (Colegiado de Estatística),
Prof. Valdemar Lacerda Júnior (DQUI), Profª. Maria Tereza Weitzel Dias
Carneiro (Colegiado de Química), Profª Ana Cristina Staut Simmer Schuk
(DEST), Márcio Malacarne (Representante dos Servidores do CCE), Prof.
Carlos Vital Paixão de Mello (Representante do CCE no CEPE), Prof. Elói
Alves da Silva Filho (Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Química). Havendo número legal de membros presentes, o senhor Presidente
declarou aberta a sessão. O Conselheiro, Prof. Antonio Luiz Rosa solicitou a
inversão do décimo quinto ponto de pauta pelo décimo quarto ponto de pauta,
sendo aprovado pelos presentes. . Ponto 1 – Comunicações: - Memorando
Circular n. 003/2010-AS/PROAD – Solicitando que os coordenadores de
Projetos (durante a elaboração do projeto) quanto à necessidade de
adequação das Planilhas de Receitas e Despesas ao padrão estabelecido pela
Resolução n. 24/2008 – artigo 16; - Expediente do Prof. Sérgio Mascarello
Bisch, Diretor Técnico-Científico do Planetário de Vitória, informando a semana
comemorativa dos 15 anos do Planetário de Vitória, período de 27/09 a
02/10/10; - Memorando Circular n. 011/2010-GR – Encaminhando pendência
de prestação de contas SCDP – diárias e/ou passagens, e solicitando as
devidas providências; - Memorando Circular n. 052/2010-PROGRAD –
Requisitando informações sobre a distribuição dos horários de aulas,
considerando o Ofício MPF/PR-ES/GAB-AFF no. 02869/2010, encaminhado
pelo Ministério Público Federal; - Memorando Circular n. 026/2010-GR –
Encaminhando Cópia do Parecer conjunto no. 1297/2010 da Procuradoria
Federal da UFES, sobre consulta feita a possibilidade de se enquadrar no
conceito “aula” carga horária de estágio; – Prof. Armando Biondo Filho
informou que o Prof. Marcos Tadeu D´Orlando Azeredo é Conselheiro da UFES
na FAPES; - Profa. Ana Cláudia Locateli informou alguns pontos que foram
discutidos na reunião do CEPE: - preenchimento das vagas surgidas nos
cursos de Graduação; aproveitamento das disciplinas eletivas; alteração na
Resolução 57/2000 – matrícula: excluídos dois artigos; - Prof. Marco Tadeu
D´Azeredo Orlando informou que o prazo é de noventa dias para pedidos de
passagens para o exterior e nacional, através da FAPES. – A Chefe do
Departamento de Estatística, Profa. Ana Cristina Staut Simmer Schunk
informou que será nos dias 24, 25 e 26 de novembro/2010, a IX Semana de
Estatística. . Ponto 2 – Leitura e Aprovação da 5ª. Ata: Leitura da 5ª. Ata
(reunião vinte e cinco de agosto de dois mil e dez), em votação, aprovada a

unanimidade. . Ponto 3 – Pedido de afastamento do Prof. Valmecir Antonio
dos Santos Bayer para participar do Conference on Singularities,
Geometry and Topology in Honour of 60 th, de 08 a 16/10/2010,
Madrid/Espaanha – O Prof. Edson Passamani Caetano, relator do processo,
fez a leitura do parecer informando “o Prof. Valmecir A. dos Santos Bayer
solicita afastamento para o exterior, no período de 08-16 de outubro de 2010,
para apresentar o trabalho de pesquisa intitulado A new analyitic invariant for
reduced plane curve singularities desenvolvido no Departamento de
Matemática (DMAT) da UFES em colaboração com pesquisadores da
Universidade Federal Fluminense (Prof. A. Hefez) e da Universidade Estadual
de Maringá (Prof. M. E. Hernandes). O trabalho será apresentado em forma
oral, conforme carta do presidente (Chairman Prof. Antonio Campillo) do evento
Conference on Singularities, Geometry and Topology in Honour of the
60th Anniversary of Sabir Gusein-Zade, a ser realizado em Madri na
Espanha na data solicitada pelo Prof. Valmecir. O processo está bem instruído,
com toda a documentação necessária para avaliação desta solicitação. A
Comissão de Pesquisa do DMAT já realizou avaliação prévia desta solicitação
e a aprovou. Na minha avaliação, também sou de parecer favorável a
solicitação do Prof. Valmecir para o período solicitado”. Em votação o parecer,
aprovado por unanimidade. . Ponto 4 – Pedido de afastamento do Prof. Júlio
César Fabris para visita científica – Université de Paris VI – França – de
01/11 a 21/11/2010 – Processo n. 23068.016827/2010-36 – O relator, Prof.
Ricardo Soares Leite, fez a leitura do parecer informando que “trata do pedido
de afastamento para o exterior do Prof. Júlio César Fabris do Departamento de
Física. O período do afastamento é de 1/11 até 21 de novembro de 2010, para
realizar visita científica do Prof. Marco Piocco da Université de Paris VI/França.
O DFIS foi favorável ao plano pedido do Prof. Júlio, como demonstra o extrato
de ata da reunião do DFIS do dia 16/09/2010. O afastamento se dará com ônus
parcial para a UFES, pois o Prof. Júlio utilizará recursos do CNPq para custear
a viagem. Portanto sou de parecer favorável. Em votação o parecer, aprovado
por unanimidade. . Ponto 5 – Pedido de afastamento do Prof. Warley de
Souza Borges para participar do 1st Latin American Meeting of Chemical
Ecology – Uruguai – O relator do processo, Prof. Antonio Luiz Rosa, fez
leitura do parecer informando que é favorável ao pedido de afastamento do
referido professor, desde que o processo retorne ao Departamento, para que o
professor complemente algumas solicitações. Em votação o parecer, aprovado
a unanimidade. . Ponto 6 – Relatório de Afastamento para Pós-Doutorado
do Prof. Duilio Tadeu da Conceição Junior – O relator do processo, Prof.
Adelmo Inácio Bertolde, fez leitura do parecer informando que “trata o presente
processo do Relatório de Afastamento para Pós-doutorado do Prof. Duilio
Tadeu da Conceição Junior do DMAT/UFES, relativo ao período de 01/08/2008
a 31/07/2009, no IMPA/RJ. O professor relata ter desenvolvido um protótipo de
Software em MATLAB para a simulação de escoamentos trifásicos em uma
dimensão, cujos resultados foram apresentados em 3 (três) palestras em
Congressos Internacionais, conforme documentos anexos. O professor Duilio
informa, também, submetido tais resultados em forma de artigo para a revista
SIAM Journal on Scientific Conputing, conforme documentação anexa. O
relatório de afastamento obteve aprovação por parte da Comissão de Pesquisa
do DMAT, bem como deste Departamento, conforme extrato de ata. Sendo
assim, sou de parecer favorável a aprovação do presente relatório de

afastamento”. Em votação o parecer, aprovado por unanimidade. . Ponto 7 –
Relatório Semestral de Atividades, em nível de Doutorado, do Prof.
Bartolomeu Zamprogno – semestre 2010/1 - O Prof. Bartolomeu Zamprogno
apresenta relatório escrito de suas atividades desenvolvidas em 2010/1, onde
demonstra ter cumpridos os créditos exigidos pelo Programa de PósGraduação em Engenharia Ambiental (PPGEA) para o curso de doutorado e
também comprovante de matrícula para o período 2010/2. Todavia, o Histórico
Escolar apresenta um erro, que deve ser corrigido já que a única disciplina
cursada em 2010 com nota, esta posta no Histórico como sendo do período
2010/2, que ainda não terminou. O professor informa que esta trabalhando em
três artigos e na elaboração do pré-projeto de doutorado a ser apresentado no
PPGEA, mas não tem comprovação anexada destas atividades. Por outro lado,
o seu Orientador de doutorado, o Prof. Dr. Valdério Anselmo Reisen assina
também o relatório. A comissão de Pesquisa do Departamento de Estatística
(DEST) após avaliação do material escrito foi de parecer favorável a aprovação
do relatório semestral. Como os colegas do DEST têm um conhecimento
melhor da situação do Prof. Bartolomeu, acompanho o parecer do Conselho
Departamental de Estatística, s. m. j.” Em votação o parecer, aprovado a
unanimidade. . Ponto 8 – Recurso da Profa. Regina Maria de Aquino contra
decisão do Departamento de Matemática – Proc. n. 23068.015936/2010-36
– O relator do processo, Prof. Valdemar Lacerda Júnior, fez a leitura do
parecer. Após discussão, o chefe do Departamento de Matemática, Prof.
Antonio Luiz Rosa, pediu “vista” do processo. . Ponto 9 – Inativação de
Equivalência entre Disciplinas – Colegiado de Química – O relator do
processo, Prof. Domingos Sávio Valério Silva, fez a leitura do parecer
informando “considerando os argumentos apresentados e que a solicitação de
inativação da equivalência entre Física Experimental II – FIS01028 e Física B4
– FIS06042 foi aprovada pelo colegiado do curso de Química e pelo
Departamento de Física, somos favoráveis a inativação da referida
equivalência. Em votação o parecer, aprovado por unanimidade. . Ponto 10 –
Relatório de Atividades 2009 do Departamento de Matemática – O Chefe
do Departamento do DMAT, Prof. Antonio Luiz Rosa, deu ciência aos
Conselheiros do CCE do Relatório de Atividades/2009 do DMAT, informando
que o Relatório foi aprovado em reunião da Câmara Departamental. Em
votação o Relatório de Atividades do DMAT, aprovado por unanimidade. .
Ponto 11 – Solicitação de substituição do nome do Prof. Magno Branco
Alves como membro suplente do CCE no CEPE –
O Chefe do
Departamento de Matemática, prof. Antonio Luiz Rosa, encaminhou o
Memorando n. 085/2010-DMAT/CCE solicitando substituição do nome do Prof.
Magno Branco Alves como membro suplente do CCE, no CEPE. Como o CCE
aprovou o sistema de rodízio para o CEPE, foi aprovado o nome do Prof.
Carlos Augusto Cardoso Passos do DFIS como suplente do Prof. Carlos Vital
Paixão de Mello. Em votação, aprovado por unanimidade.
. Ponto 12 –
Mudança da Composição da Banca Examinadora para o Concurso
Público para Professor Assistente do Departamento de Estatística, Edital
173, de 13/08/2010 – A chefe do Departamento de Estatística, Profa. Ana
Cristina Staut Simmer Schunk encaminhou o Memorando n. 087/10-DEST/CCE
solicitando substituição de nomes na Banca do Concurso Publico para
Professor Assistente do Departamento de Estatística, Edital 173, de
13/08/2010. A professora Dra. Eliana Zandonade de membro titular para

membro suplente. O Professor Dr. Adelmo Inácio Bertolde de membro
suplente para membro titular. Referente à membro externo titular, por haver
candidato sob orientação da banca, houve a seguinte alteração: para o lugar da
Profa. Rosangela Helena Loschi (UFMG), entra o Prof. Dr. Antonio Carlos
Monteiro Ponce de Leon. Para o lugar da professora Dra. Sueli Mingoti
(UFMG), entra o Prof. Dr. Mario de Castro Andrade filho (USP). Em votação,
aprovado por unanimidade. . Ponto 13 – Solicitação de atividade esporádica
do Prof. Alexandre Loureiros Rodrigues – Retirado de pauta. . Ponto 14 –
Criação do Laboratório de Geometria Algébrica e Homologação da
Formalização de Laboratórios da Matemática – Leitura do parecer dado pelo
relator, Prof. Valdemar Lacerda Júnior, informando que “trata-se o presente
pedido do Departamento de Matemática solicitando homologação da criação do
laboratório de Geometria Algébrica e homologação da Formalização do
Laboratório de Estudos Avançados de Matemática. Primeiramente este
conselheiro solicita ao Departamento de Matemática que altere sua solicitação,
pois não existe até o momento no CCE nenhuma proposta de criação do
Laboratório de Estudos Avançados de Matemática, desta maneira a solicitação
correta é criação e não formalização. Em sete de junho de dois mil e dez este
conselheiro solicitou que o DEST se pronunciasse a respeito do assunto, já que
o local que o Departamento de Matemática pretende criar os dois Laboratórios
funciona hoje a Biblioteca do Departamento de Matemática e Estatística. Em
vinte e quatro de junho a Chefe do Departamento de Estatística encaminhou o
processo para o DMAT para que o mesmo se pronunciasse. No mesmo dia, o
senhor Chefe do DMAT encaminhou o processo para sua Comissão de
Pesquisa. Apenas no último dia vinte e três de setembro a Comissão de
Pesquisa do DMAT devolveu o processo ao Chefe do DMAT que o
encaminhou na mesma data para o DEST. A Comissão de Pesquisa do DMAT
sugere a criação de um Laboratório em parceria com o DEST, que vincularia o
acervo de Probabilidade e Estatística a este novo Laboratório a ser criado e
cuja coordenação seria indicada em comum acordo por este dois
Departamentos. O DEST por sua vez em reunião realizada no último dia vinte e
três de setembro se manifestou não contrário à criação dos Laboratórios do
DMAT, contudo, não aprova a criação de um Laboratório em parceria com o
DMAT. O DEST ainda informa que constituirá uma comissão para criar e
gerenciar seu próprio laboratório com seu acervo. Diante dos fatos expostos e
considerando a importância para o CCE da criação de sua Biblioteca Setorial,
este conselheiro recomenda a criação dos dois laboratórios propostos pelo
DMAT, assim como também do laboratório a ser proposto pelo DEST e que
estes três Laboratórios funcionem dividindo o espaço entre si e com a
Biblioteca Setorial do CCE, até que seja disponibilizado outro local para a
Biblioteca”. Em discussão foi aprovado a criação dos três laboratórios – dois
do Departamento de Matemática e um do Departamento de Estatística que
funcionarão no espaço físico atualmente utilizado pela Biblioteca dos
Departamentos de Matemática e Estatística. Em votação, aprovado por
unanimidade. . Ponto 15 – Projeto de criação da Biblioteca Setorial das
Ciências Exatas e Inclusão no Sistema Integrado de Biblioteca da (SIBUFES) – O Diretor do CCE, Prof. Armando Biondo Filho, deu ciência aos
Conselheiros sobre a criação da Biblioteca Setorial e Inclusão no Sistema
Integrado de Biblioteca da SIB (UFES). Após discussão, os Conselheiros: Ana
Claudia Locateli, Antonio Luiz Rosa e Ricardo Soares Leite informaram que o

Departamento de Matemática não se opõe à criação da Biblioteca Setorial das
Ciências Exatas, “desde que sejam mantidos os seguintes itens: a) o acervo de
livros da Matemática é parte integrante dos Laboratórios criados pelo
Departamento de Matemática que ocupam o espaço físico atualmente utilizado
pela Biblioteca Setorial dos Departamentos de Matemática e Estatística; b) o
acervo e o espaço físico da futura Biblioteca Setorial das Ciências Exatas serão
os mesmos da atual Biblioteca de Física e Química”. Em votação a criação da
Biblioteca Setorial das Ciências Exatas e inclusão no Sistema de Biblioteca da
SIB (UFES), aprovado por unanimidade, de acordo com os itens a) e b)
destacados pelos Conselheiros Ana Claudia Locateli, Antonio Luiz Rosa e
Ricardo Soares Leite. . Ponto 16 – Criação do Laboratório de Fenômenos
de Transporte (LFT) no Departamento de Física – O relator do processo,
Prof. Elói Alves da Silva Filho, fez a leitura do parecer informando que “a
criação do Laboratório de Fenômenos de Transporte (LFT) sob coordenação
do Prof. Carlos Augusto Cardoso Passos conforme tem parecer favorável e
justificativa relatadas no extrato de ata do DFIS, na quinta reunião ordinária, em
26 de agosto de 2010. Mesmo sendo aprovado no DFIS. Destaco que no
presente documento (Memo. em anexo) não há uma descrição clara do Grupo
de Pesquisa, suas atividades, localização e objetivos vinculados a LFT, é
necessário estes dados complementares para minha aprovação. Assim
colocando estes dados, sou de parecer favorável a criação do LFT”. Em
votação o parecer aprovado a unanimidade. O processo foi encaminhado ao
Departamento de Física, com os devidos pedidos do relator do processo,
retornando ao Diretor do CCE com as solicitações atendidas. . Ponto 17 –
Encargos Administrativos e Acadêmicos: Ensino, Pesquisa e Extensão –
2010/2, dos Departamentos de Estatística, Matemática, Física e Química –
O Diretor do CCE, Prof. Armando Biondo Filho, informou que recebeu de todos
os Departamentos do CCE os encargos administrativos e acadêmicos 2010/2.
Após análise foram colocados em votação e aprovados por unanimidade. .
Ponto 18 – Renovação de contrato de professor visitante estrangeiro de
Winfried Zimdahl, junto ao Departamento de Física – Proc. n.
23068.016295/2010-37 – A relatora, Profa. Ana Cristina Staut Simmer Schunk
fez a leitura do parecer informando que “o presente processo trata da
solicitação de renovação de contrato do professor visitante estrangeiro Winfried
Zimdahl por um ano a partir de dezembro de 2010. Consta da documentação o
Relatório de Trabalho do atual contrato, o Plano de Trabalho para
dezembro/2010 a dezembro/2011, o Currículo Lattes, o parecer da Comissão
de Pesquisa e Extensão do DFIS favorável à renovação com enaltecimento do
trabalho do professor e sua qualificação profissional, o extrato de ata da
reunião do DFIS com aprovação à unanimidade e o contrato de professor
visitante no período de um ano a contar de 04/12/2009. Considerando a
Resolução 38/2005 que em seu artigo 6 determina as atividades do professor
visitante e em seu artigo 10 rege que os pedidos de renovação devem ser
analisados à luz do relatório de trabalho, dos interesses estratégicos da
instituição e do Plano de Atividades a ser executado no ano pleiteado, sou de
parecer favorável à renovação de contrato do professor Winfried Zimdahl”. Em
votação o parecer, aprovado por unanimidade. . Ponto 19 – Homologação do
Regimento do Programa de Pós-Graduação em Matemática – O
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em matemática, Prof. Ricardo
Soares Leite, encaminhou o Regimento do Programa de Pós-Graduação em

matemática para homologação. Após leitura e algumas informações, o
regimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. . Ponto 20 –
Pedido de afastamento do Prof. Davi Cabral Rodrigues para participar do
evento Internacional Conference on Two Cosmological Models – cidade
do México/DF/México – Proc. n. 23068.017809/2010-71 – O relator do
processo, Prof. Milton Koiti Morigaki, fez a leitura do parecer informando que “o
professor Davi solicita a afastamento para o exterior (México) para
apresentação do trabalho “Galaxy Rotation Curves Interpreted from the point of
view of general Relativity”, no período de 16 novembro a 21 de novembro deste
ano. Em anexo, encontram-se cópias da carta convite do presidente Dr. José
Morales Orozco e o programa do evento. O pedido foi encaminhado “ad
referendum” pelo chefe do DFIS. Portanto sou de parecer favorável ao
presente pedido de afastamento”. Em votação o parecer, aprovado por
unanimidade. O pedido foi encaminhado com a informação de que o
afastamento é com ônus parcial, e as atividades didáticas do professor Davi
Cabral Rodrigues
serão assumidas pelo chefe do Departamento de
Física/CCE, Prof. Marcos Tadeu D´Azeredo Orlando. .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 nove de setembro
de dois mil e dez.
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