
ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 
REFERENTE AO ANO DOIS MIL E ONZE. 
 
Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, às nove horas e trinta minutos, 
na sala de reunião do CCE, foi realizada a décima primeira 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), Paulo César 
Martins (Representante dos servidores Técnico-Administrativos do CCE),  Prof. Sérgio Vitorino 
Borba Gonçalves  (Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física), Profa. Ana 
Claudia Locatelli (Representante do CCE no CEPE),  Prof. Fábio Júlio da Silva Valentim 
(Coordenador Adjunto do Programa de Pós-Graduação em Matemática), Prof. Sandro José 
Greco (COLQUI), Prof. Reginaldo Bezerra dos Santos (DQUI),  Prof. Adelmo Inácio Bertolde 
(COLEST),  Prof. Rogério Netto Suave (DFIS), Prof. Antonio Luiz Rosa (DMAT), Prof. 
Domingos Sávio Valério Silva  (COLMAT), Prof. Valdemar Lacerda Junior (Coordenador do 
Programa de Pós-Graduação em Química),  Profa. Ana Cristina Staut Simmer Schunk (DEST), 
Prof. Jair Carlos Checon de Freitas (Representante do CCE no CEPE). Havendo número legal 
de membros presentes, o senhor Presidente declarou aberta a seção agradecendo pela 
colaboração de todos os conselheiros durante o ano de 2011 e desejando para 2012 um ano 
de realizações, de muita paz e saúde. . Ponto 1 – Comunicações: 1.1 – Todos os projetos de 
Extensão em andamento deverão ser cadastrados no novo site. 1.2. – Dia 15/12/11, 
confraternização do CCE. 1.3 – O Diretor do CCE, Prof. Armando Biondo Filho deu ciência aos 
Conselheiros dos livros do curso de Química/EAD. 1.4 – Prof. Valdemar Lacerda Júnior 
solicitou que os encargos didáticos e administrativos dos Departamentos, sejam enviados com 
antecedência. 1.5 – Prof. Antonio Luiz Rosa informou da dificuldade que os professores estão 
tendo em realizar atendimento ao aluno, devido ao barulho de quem utiliza os CAs. Os CAs 
ocupam o mesmo prédio das salas dos professores. 1.6 – A Comissão de Orçamento e 
Finanças aprovou o ganho do adicional variável. 1.7 – Prof. Adelmo informou que a PROGRAD 
está elaborando um questionário dos cursos de graduação. 1.8 – Os Professores Valdemar 
Lacerda Júnior e João Luiz Calmon foram eleitos para membros do Conselho Universitário da 
UFES. 1.9 -  O Departamento de Física encaminhou à Direção do CCE os encargos 
administrativos e didáticos referentes a 2011/2, corrigidos de acordo com a solicitação do 
conselheiro Prof. Valdemar Lacerda Junior.   Inclusão em pauta: - Homologação do 
Coordenador e Subcoordenador do Colegiado do curso de Química/EAD; - Homologação da 
Eleição de Coordenador e Subcoordenador do Curso de Química; - Homologação da nova 
Composição de Membros do Colegiado do Curso de Matemática. . Ponto 2 – Apreciação e 
Aprovação da Ata: 10ª. Ordinária/2011 – Leitura da 10ª. Ata (reunião 25/11/11), em votação, 
aprovada por unanimidade. . Ponto 3 – Homologação da Eleição do Coordenador e 
Subcoordenador do PROFMAT – Foram eleitos os professores Florêncio Ferreira Guimarães 
Filho, para Coordenador, e Valmecir Antonio  dos Santos Bayer, para Coordenador Adjunto, na 
eleição do Colegiado do PROFMAT, do dia vinte e cinco de novembro de dois mil e onze. Em 
votação, aprovado por unanimidade.        . Ponto 4 – Homologação da Eleição do 
Coordenador e Subcoordenador do PPGEnFis – Os professores Laércio Evandro Ferracioli 
da Silva e Thiéberson da Silva Gomes foram eleitos coordenador e subcoordenador do 
PPGEnFis, respectivamente, na reunião do dia primeiro de junho de dois mil e onze do 
PPGEnFis. Em votação, aprovado por unanimidade. . Ponto 5 – Prot. Nº 23068.776118/2011-
94 - Homologação do Regimento e Normas do PPGEnFis – Leitura do parecer dado pelo 
Conselheiro Professor Valdemar Lacerda Junior informando que “após análise do regimento 
interno do PPGEnFis verifico que está totalmente de acordo com o regulamento geral da UFES 
– Res. 11/10. Diante do exposto, sou de parecer favorável a aprovação do mesmo”. Em 
votação, aprovado a unanimidade. . Ponto 6 – Homologação das Normas de 
Regulamentação do LEAMA – Retirado de pauta. . Ponto 7 – Prot. Nº 23068.771589/2011-
14 - Homologação do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Química – Leitura 
do parecer dado pelo Conselheiro Professor Sérgio Vitorino de Borba Gonçalves informando 
que “o Programa de Pós-graduação em Química encaminhou para análise e homologação o 
regulamento do seu Programa. Considerando que o regulamento não está em conflito com o 
Estatuto e Regulamento Geral da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), o 
Regulamento Geral da Pós-Graduação da UFES e demais dispositivos legais, somos de 
parecer favorável a aprovação dessa solicitação. Nas próximas páginas faço algumas 



sugestões e colocações que tem o objetivo de melhorar o Regulamento, sugestões que, em 
minha opinião, não impedem a homologação do mesmo”. Em votação, aprovada por 
unanimidade. As sugestões foram acatadas  pelo Coordenador do Programa de Pós-
Graduação em Química. . Ponto 8 – Prot. Nº 23068.776846/2011-04 -Homologação do 
Resultado Final do Concurso Público para Professor Efetivo do Departamento de Física - 
O Chefe do Departamento de Física encaminhou à Direção do CCE, Memorando nº 064/2011-
DFIS, informando sobre o resultado final do concurso público para professor efetivo do DFIS, 
na Área de Física, subárea Física Geral, objeto do Edital nº 07/2011-R/DRH-UFES de 
05/10/2011. Consta no processo relatório conclusivo da  banca e extrato de Ata do referido 
Concurso informando que os candidatos classificados foram: Oliver Fabio Piattella – primeiro 
lugar  - Prova escrita: 93 (noventa e três), prova didático-prática: 92 (noventa e dois), plano de 
trabalho: 90 (noventa), prova de títulos: 100 (cem), - total de pontos: 945 (novecentos e 
quarenta e cinco). Rosilene de Sá Ribeiro – segundo lugar – Prova escrita: 76 (setenta e 
seis), prova didático-prática: 76 (setenta e seis), plano de trabalho: 75 (setenta e cinco), prova 
de títulos: 64 (sessenta e quatro), - total de pontos: 723 (setecentos e vinte e três). Fernando 
José Lira Leal – terceiro lugar - Prova escrita: 87 (oitenta e sete), prova didático-prática: 72 
(setenta e dois), plano de trabalho: 80 (oitenta), prova de títulos: 38 (trinta e oito), - total de 
pontos: 671 (seiscentos e setenta e um). Os candidatos eliminados na prova didático-prática 
foram: Manuel Eleutério Rodrigues – Prova escrita: 86 (oitenta e seis), prova didático-prática: 
65 (sessenta e cinco). Paulo Arnaldo Fantin – Prova escrita: 71 (setenta e um), prova didático-
prática: 64 (sessenta e quatro). Sabrina Silva Carara – Prova escrita: 70 (setenta) , prova 
didático-prática: 65 (sessenta e cinco). Os candidatos eliminados na prova escrita foram: Breno 
Rodrigues Segatto: Prova escrita: 50 (cinquenta). Carlos Gilmar Zucolotto Junior: Prova escrita: 
22 (vinte e dois). Os candidatos Miguel Angelo Schetino Junior e Pedro Leite Barbieri deixaram 
o local da prova escrita durante o período de 1 hora de consulta inicial e não fizeram a prova, 
portanto, não obtiveram nota. Os candidatos que não compareceram foram: Carlos Frederico 
Charret Brandt, Cesar Turczyn Campos e Paulo Souza da Silva. Em votação, aprovado por 
unanimidade o resultado do concurso. . Ponto 9 – Proc. Nº 23068.013314/2011-54 – Projeto 
de Extensão “Show de Química”, do Professor Honério Coutinho de Jesus – Leitura do 
parecer dado pelo membro da Coordenação de Extensão, Professor Sérgio Mascarello Bisch 
informando “que o projeto tem todo mérito educacional e científico, pois objetiva motivar e 
despertar o interesse pela Química e a Ciência, de um modo geral. Além disso, já conta com 
apoio financeiro do CNPq. Sou, portanto, totalmente favorável à sua implementação e 
encaminhamento para o devido registro junto ao Siex/PROExt”. Em votação o parecer, 
aprovado a unanimidade. . Ponto 10 – Prot. Nº 23068.776902/2011-01 – Homologação da 
Eleição de Coordenador e Subcoordenador do Colegiado de Química – Professor Sandro 
José Greco, Coordenador do Colegiado de Química informou que por motivos pessoais e por 
razão de saúde solicitou o desligamento da função de Coordenador do Colegiado de Química a 
partir do dia quinze de fevereiro de dois mil e doze. Encaminhou a direção   do CCE  o 
Memorando nº 095/2011-COLQUI/UFE informando que na eleição do Colegiado,  foram eleitos 
os professores Geiza Esperandio de Oliveira e Anderson Fuzer Mesquita, para 
Coordenador e Subcoordenador do Colegiado de Química, respectivamente, para assumir as 
atividades a partir do dia dezesseis de fevereiro de dois mil e doze. Em votação, aprovado por 
unanimidade. . Ponto 11 – Homologação da eleição do Coordenador e Subcoordenador 
do Colegiado de Química/EAD – Retirado de pauta. . Ponto 12 – Prot. Nº 
23068.776685/2011-41 – Homologação da nova Composição de Membros do Colegiado 
do Curso de Matemática – O Coordenador do Curso de Matemática, Professor Domingos 
Sávio Valério Silva, encaminhou o Memorando nº 032/2011-COLMAT a direção do CCE 
informando que devido à aprovação pelo CEPE do novo Projeto Político Pedagógico do curso 
de Matemática, e ao encerramento do curso de Licenciatura em Matemática do Polo 
Universitário de São Mateus, o Colegiado do Curso de Matemática em reunião ocorrida no dia 
doze de setembro de dois mil e onze, aprovou a nova composição dos membros do COLMAT 
com três representantes do Departamento de Matemática (DMAT), um representante do 
Departamento de Física (DFIS), um representante do Departamento de Teorias do Ensino e 
Práticas Educacionais (DTEP) e um representante do Curso de Matemática, totalizando seis 
membros. Em votação a nova composição de membros do COLMAT, aprovada por 
unanimidade. . Ponto 13 – Organograma: Distribuição dos Setores do CCE – O Diretor do 
CCE deu ciência aos presentes do Organograma: distribuição dos setores do CCE. Os 
presentes solicitaram o envio por e-mail. . Ponto 14 – CT INFRA 2011/2012 – O Diretor do 
CCE informou que fará uma reunião em fevereiro/2012, para fechar o CT INFRA 2011/2012.   



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,  treze de dezembro de dois mil e onze.  
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