
ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 
REFERENTE AO ANO DOIS MIL E DOZE. 
 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, às dez horas, na sala de 

reunião do CCE, foi realizada a  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. Reginaldo Bezerra dos Santos (DQUI) Profa. Geiza Esperandio de 

Oliveira (Subcoordenadora do COLQUI), Prof. Marco Antonio dos Santos (COLFIS), Profa. Ana 

Cristina Staut Simmer Schunk (DEST), Paulo César Martins (Representante dos servidores 

Técnico-Administrativos do CCE), Profa. Ana Claudia Locatelli (Representante do CCE no 

CEPE), Prof. Rogério Netto Suave (DFIS), Prof. Sérgio Vitorino Borba Gonçalves  

(Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física), Prof. Adelmo Inácio Bertolde 

(COLEST), Prof. Domingos Sávio Valério Silva  (COLMAT),  Prof. Valdemar Lacerda Junior 

(Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química),  Prof. Antonio Luiz Rosa (DMAT), 

Prof. Jair Carlos Checon de Freitas (Representante do CCE no CEPE), justificativa de ausência 

do Professor José Gilvan de Oliveira, Coordenador do Programa de Pós-graduação em 

Matemática. Havendo número legal de membros presentes, o senhor Presidente declarou 
aberta a seção. . Ponto 1 – Comunicações: 1.1 – Memorando Circular nº001/2012-GR- 

Informando que a cessão informal de servidores é proibida pela legislação vigente e que, 

portanto, todos os servidores cedidos informalmente a setores da própria UFES ou externos a 
ela deverão retornar imediatamente aos seus setores de lotação oficial. 1.2 – Memorando 

Circular Nº 001/2012/PROGRAD – Prazo final para realização das referidas dispensas na 
página do Inep será o dia 05 de fevereiro do ano em curso. 1.3 – Memorando Circular Nº 

097/2011-DSG/PU/UFES – Chaves e carimbo do CCE deverão ser autorizados pelos 
servidores Cleto Micaela e Nelson Gonçalves Pereira. 1.4 – Memorando Nº 009/2012-CCE – 

Solicitando ao Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da UFES que 

coloque a equipe da PROPLAN para elaborar em conjunto com as unidades/setores do CCE, 

um planejamento estratégico de melhoria de sua infraestrutura no início de março deste ano. 
1.5 – O Diretor do CCE, Professor Armando Biondo Filho informou que tem saldo disponível 

para diárias nacionais, diárias colaborador eventual, passagens aéreas nacionais. . Ponto 2 – 

Apreciação e Aprovação da Ata: 11ª. Ata Ordinária/2011 – Leitura da 11ª. Ata 

Ordinária/2011 (reunião 13/12/2011) em votação, aprovada por unanimidade. . Ponto 3 – Proc. 

Nº 23068000260/2012-48 – Homologação do afastamento do Professor Valdério Anselmo 

Reisen/DEST, período de 01/02 a 03/03/2012,  para visita de pesquisa na Universidade 

Telecom-ParisTech-França – A Chefe do Departamento de Estatística, Professora Ana 

Cristina Staut Simmer Schunk encaminhou ad referendum do Departamento de Estatística a 

solicitação de afastamento do professor Valdério Anselmo Reisen. Devido à exigüidade do 

prazo, o processo foi encaminhado Ad Referendum do Conselho Departamental. Em discussão 
e posto em votação, foi aprovado por unanimidade. . Ponto 4 – Proc. Nº 23068.000446/2012-

05 – Solicitação de Afastamento do Professor Milton Edwin Cobo Cortez/DMAT, para 

cursar Pós-doutorado no Centro de Modelamiento Matemático de La Universidad de 

Chile, em Santiago-Chile – período 01/03/2012 a 29/02/2013 – O chefe do Departamento de 

Matemática, Professor Antonio Luiz Rosa informou que a solicitação de  afastamento do 

professor Milton Edwin Cobo Cortez foi aprovado na décima sétima reunião do DMAT. Devido à 

exiguidade do prazo, o processo foi encaminhado Ad Referendum do Conselho Departamental. 
Em votação, aprovado por unanimidade.  . Ponto 5 – Indicação de representante da UFES 

junto ao Instituto de Inovação Tecnológica – INIT/PRPPG/UFES, para compor a Câmara 

de Inovação Tecnológica  (01 vaga) – O Chefe do Departamento de Física, Professor 

Rogério Netto Suave comunicou o interesse do Professor   José Maria Pires. Em votação o 
nome do Professor José Maria Pires, aprovado por unanimidade. . Ponto 6 - Indicação de 

representante da UFES junto a Fundação  Ceciliano  Abel de Almeida,  para membro do 

Conselho de Administração (07 vagas) – O Chefe do Departamento de Física, Professor 

Rogério Netto Suave comunicou o interesse  do Professor José Maria Pires, e o Chefe do 

Departamento de Química, Professor Reginaldo Bezerra dos Santos indicou o nome do 
Professor Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro. Em votação os nomes dos professores José 

Maria Pires e Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro, aprovados por unanimidade. . Ponto 7 



– Homologação do Projeto CT-INFRA 2011/2012 do CCE – valor R$1.138.442,46 

(Consolidação da Infraestrutura dos Laboratórios de Espectrometria de Massas, Raio-X) 

–   O Professor Valdemar Lacerda Júnior comunicou  que o Professor Wanderson Romão 

apresentou o referido projeto no dia 14 de fevereiro na  PRPPG. Após a apresentação, 

solicitaram  que o projeto do CCE fosse refeito, com mudança do título e incorporação de 

equipe de pesquisadores do CCS e também retirada do projeto da rubrica de recursos 

computacionais, pois os mesmos estavam soltos no projeto sem justificativa. Além do mais, o 

CT estava com uma proposta dentro do CT-Infra de recursos computacionais de alto 

desempenho. O título do projeto foi alterado para Consolidação da Infra-Estrutura dos 

Laboratórios de Espectrometria de Massas e Raios-X para os Programas de Pós-Graduação 

do CCE e CCS da UFES. A Câmara Departamental aprovou que o CCE encaminhe um 

expediente a PRPPG solicitando informações sobre o projeto apresentado pelo CT, se o 
mesmo é institucional, podendo no futuro os pesquisadores do CCE ter acesso   . Ponto 8 – 

Homologação da Eleição de Coordenador  e Subcoordenador do Colegiado do curso de 

Licenciatura em Química/EAD – O Chefe do Departamento de Química, Professor Reginaldo 

Bezerra dos Santos informou que em reunião realizada no dia quinze de fevereiro de dois mil e 

doze pelo Colegiado do curso de Licenciatura em Química/EAD foram eleitos os professores 
Josimar Ribeiro e Rafael de Queiroz Ferreira para Coordenador e Subcoordenador, 

respectivamente, para o Colegiado do curso de Licenciatura em Química/EAD, com mandato 

de dois anos, a partir  de primeiro de março de dois mil e doze. Em votação, aprovada por 
unanimidade. . Ponto 9 – PROC. Nº 23068.001409/2012-14 – Solicitação do Colegiado do 

curso de Química de alteração do pré-requisito da disciplina QUI03848 Metrologia – O 

Chefe do Departamento de Química, Professor Reginaldo Bezerra dos Santos informou que a 

solicitação foi encaminhada Ad Referendum do Departamento de Química ao Diretor do CCE, e 

depois  aprovada pelo Departamento de Química em reunião realizada no dia sete de 
dezembro de dois mil e onze. Em votação, aprovada por unanimidade. . Ponto 10 – Comissão 

Eleitoral para Diretor do CCE – quadriênio 2012/2016 – O Conselho Departamental aprovou 

que a composição da Comissão Eleitoral para Diretor do CCE será formada por um 

representante docente de cada Departamento, um representante indicado pelos Servidores 

Técnico em Educação, e por um aluno indicado pela representação estudantil dos cursos de 
Estatística, Física, Matemática e Química. . Ponto 11 – Apreciação do Organograma do CCE 

– O Diretor do CCE informou que devido a desatualização do Estatuto e do Regimento Geral 

da UFES não foi possível concluir o processo do Regimento Interno do CCE, conforme 

orientação da comissão designada para esta finalidade.Por conta do crescimento do CCE 

houve a necessidade de se regulamentar as alterações na estrutura organizacional do CCE 

para ser incluído na árvore do Sistema de Informação para o Ensino/SIE. Desta forma foi 

apresentada a nova estrutura organizacional do CCE, a qual foi enviada aos servidores 

docentes e servidores técnico-administrativos por e-mail, para sugestões e alterações. Em 
discussão e votação a nova estrutura organizacional, foi aprovada por unanimidade.  . Ponto 

12 – Proc. Nº23068.001120/2012-97 – Projeto de Pesquisa “Desenvolvimento de 

metodologia para estudar a hidrólise de cloretos e a degradação de ácidos naftênicos 

em petróleos durante o processo de destilação atmosférica e a vácuo” – Professor 

Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro – Departamento de Química – Termo de 

Cooperação 0050.0073233.12.9 entre UFES e Petrobrás para desenvolvimento do Projeto 

de Pesquisa referente ao Processo 23068.001120/2012-97 -  O Chefe do Departamento de 

Química, Professor Reginaldo Bezerra dos Santos fez a leitura do parecer da Comissão de 

Pesquisa do Departamento de Química informando “trata o presente, do projeto de pesquisa 
intitulado “Desenvolvimento de metodologia para estudar a hidrólise de cloretos e a 

degradação de ácidos naftênicos em petróleos durante o processo de destilação atmosférica e 

a vácuo” coordenado pelo Professor Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro do Departamento de 

Química/CCE. O presente projeto tem como objetivo desenvolver técnicas de sequestro e 

análise de cloretos e ácidos carboxílicos gerados durante a destilação em laboratório de 

petróleo. Gostaria de ressaltar que tal projeto é exigência legal conforme Res. 24/2008 do 

Conselho Universitário da UFES e que o presente projeto está amparado e rege-se pela Lei 

8.958/94, Decreto nº5.205/04 e Lei 8.666/93 e, para efeito de tipificação e enquadramento no 

âmbito do artigo 1º da Lei 8.958/94, classifica-se com Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento 

Científico. Diante do que foi apresentado, a Comissão de Pesquisa do Departamento da UFES, 
é s.m.j. favorável a aprovação do presente projeto”. O Termo de Cooperação 



0050.0073233.12.9 entre UFES e Petrobrás para desenvolvimento do Projeto de Pesquisa foi 

aprovado por unanimidade.  O processo foi encaminhado a direção do CCE,  Ad Referendum 

do Departamento de Química. Em votação, aprovado por unanimidade. 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 sete de 

fevereiro de dois mil e doze.  
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