UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS
ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO CENTRO
DE CIÊNCIAS EXATAS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE
AO ANO DOIS MIL E QUINZE.
Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às nove horas e trinta minutos, na
sala de reunião do CCE, foi realizada a terceira 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), Prof. Milton Koiti Morigaki (Vice-Diretor), Profa.
Magda Soares Xavier (Coordenadora do COLMAT), Prof. Fábio Corrêa de Castro (Subchefe do
DMAT), Prof. Rogério Netto Suave (Chefe do DFIS), Prof. Antonio Canal Neto (Coordenador do
COLFIS), Marcio Malacarne (Representante dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação do
CCE), Prof. Sérgio Vitorino de Borba Gonçalves (Coordenador do PPGFIS), Prof. Alexandre Loureiros
Rodrigues (Coordenador do COLEST), Prof. Geovane Lopes de Souza (Subchefe do DQUI), Profa.
Ana Cristina Staut Simmer Schunk (Chefe do DEST), Prof. José Gilvan de Oliveira (Coordenador do
PPGMAT), Prof. Etereldes Gonçalves Junior (Representante do CCE no CEPE), Prof. Jair Carlos
Checon de Freitas (Representante do CCE no CEPE), e justificativa de ausência dos professores
Valdemar Lacerda Junior, Priscilla Paiva Luz e Rosângela Cristina Barthus. Havendo número legal
de membros presentes, o senhor Presidente, declarou aberta a seção. . Ponto 1 – Comunicações:
1.1 – O Diretor do CCE deu ciência aos presentes da justificativa de ausência dos professores Priscilla
Paiva Luz, Rosangela Cristina Barthus e Valdemar Lacerda Júnior, para participação em Congresso.
1.2 – Memorando Circular N° 011/2015-DDP/PROGRAD – Reiteramos a necessidade de observância
da distribuição dos horários de aula nos cursos de graduação em seus respectivos turnos, conforme
previstos no PPC e registrados no MEC. 1.3 – Carta de Interesse Institucional: A UFES vem
manifestar e atestar o apoio intitucional à realização do 6th Brazilian Conference on Natural Products
(BCNP) que ocorrerá no ano de 2017 nas instalações da UFES sob a coordenação local dos Profs.
Drs. Rodrigo Rezende Kitagawa do Departamento de Ciências Farmacêuticas, Valdemar Lacerda
Júnior e Warley de Souza Borges do Departamento de Química. 1.4 – Memorando Circular
N°004/2015-SA/PROAD – Recursos para aquisição de material permanente – CCE: R$ 620.000,00.
1.5 – Memorando N° 042/2015-DMAT/CCE – Solicitação de concessão de período para realizar
estágio de pesquisa na Universidade Federal de Alagoas, de 17 a 22/05/2015, da profa. Regina Maria
de Aquino/DMAT. 1.6 – Diretoria de Avaliação divulga calendário 2015 de atividades relacionadas à
avaliação dos cursos de pós-graduação. 1.7 – Memorando Nº 020/CCE/GD/SE – Reiterando
solicitação do espaço físico da FCAA – A Vice-Reitoria no exercício da Reitoria informou que o espaço
será disponibilizado à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania, pois no momento essa não
possui sede própria. 1.8 – Processo Nº23068.000625/2015-87 – Flexibilização da Jornada de Trabalho
dos Servidores lotados no CCE – O Diretor do CCE, Prof. Armando Biondo Filho informou que só a
Secretaria Geral do CCE, a Biblioteca Setorial/DFIS e o Observatório Astronômico foram contemplados
com a Decisão Nº 24/2015-CUn – Flexibilização da Jornada de Trabalho dos Servidores TécnicoAdministrativos. 1.9 – O Coordenador do Colegiado do Curso de Estatística, Prof. Alexandre Loureiros
Rodrigues informou que o curso de Estatística obteve Conceito 3 na avaliação do MEC, e foi pedido
algumas alterações. 1.10 – Proc. Nº 23068.017440/2014-21 – Estrutura Organizacional do CCE –
aprovada. Ponto 2 – Leitura e aprovação da Ata: 2a. /2015 – Leitura da 2a. Ata (reunião vinte e
nove de abril de dois mil e quinze), em votação, aprovada por unanimidade. . Ponto 3 – Homologação
dos Afastamentos: 3.1 – Proc. Nº 23068.005566/2015-33 – Prof. Júlio Cesar Fabris/DFIS – de
08/06 a 11/07/2015 – visita científica e participação no Forum Brasil JINR – Russia – O chefe do
Departamento de Física, Prof. Rogério Netto Suave encaminhou o processo, Ad Referendum, à
direção do CCE. Devido a exiguidade do prazo o processo foi encaminhado Ad Referendum do
Conselho Departamental à PRPPG. Em votação, aprovado por unanimidade. 3.2 – Proc. Nº
23068.006483/2015-61 - Prof. Warley de Souza Borges/DQUI – de 15/06 a 30/06/2015 – visita
técnico-científica a Universidade de Barcelona – Leitura do parecer dado pela Conselheira Profa.
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Regina Maria de Aquino informando “Trata o pedido de afastamento do prof. Warley de Souza Borges,
para realizar visita técnico-científica na Universidade de Barcelona, Espanha, no período de
15/06/2015 a 30/06/2015, com financiamento da Capes e ônus limitado na UFES. O docente declara
que sua carga horária didática será compensada por sua substituição por outro professor da disciplina
de Química Orgânica. A solicitação foi aprovada pela Câmara Departamental do DQUI em 30/04/2015.
O docente declara estar ciente das regras da UFES para afastamento. Foram anexadas a-Ficha de
Qualificação completa, relatório de férias e ficha do cronograma financeiro do programa PVE/CAPES
de onde se originam os recursos, conforme declaração do docente. Não foram incluídas a carta convite
da instituição/pesquisador e projeto de trabalho/pesquisa relativo ao estágio de pesquisa pretendido. A
Universidade de Barcelona tem bom conceito internacional, o período de estágio pretendido não
interfere nas atividades didáticas acadêmicas do docente. Resta completar a documentação exigida
pela Resolução CEPE 31/2012, artigo 15, itens I e III. Sendo assim, sou de parecer favorável desde
que o docente complemente a documentação requerida. Devido a exiguidade do prazo o processo foi
encaminhado Ad Referendum do Conselho Departamental à PRPPG. Em votação, aprovado por
unanimidade. A solicitação da relatora foi atendida. 3.3 – Proc. Nº 23068.006282/2015-64 - Prof. Jair
Carlos Checon de Freitas/DFIS – de 20/06 a 01/07/2015 – Participar em evento internacional em
Graphene Week 2015, Manchester/Reino Unido – Leitura do parecer dado pelo conselheiro Prof.
José Gilvan de Oliveira informando que “trata o presente processo de solicitação de afastamento para
o exterior, com ônus parcial, encaminhado pelo Professor Jair C.C. Freitas, do Departamento de
Física. O período de afastamento é de 20/06 a 01/07/2015, e tem por finalidade apresentar trabalho
científico no evento internacional Graphene Week 2015, assim como, uma visita técnica ao
Departamento de Física Astronomia da Universidade de Sheffield, ambos Reino Unido. Constam do
processo resumo do trabalho científico, carta de seleção do trabalho para apresentação oral,
correspondências sobre a visita técnica, ficha de qualificação, relatório de férias, parecer da Comissão
de Pesquisa e Extensão do DFIS e extrato de Ata do DFIS, aprovando o afastamento. Considerando o
exposto e que as atividades acadêmicas do professor não sofrerão prejuízos, somos de parecer
favorável ao afastamento solicitado. Devido à exiguidade do prazo o processo foi encaminhado Ad
Referendum do Conselho Departamental à PRPPG. Em votação, aprovado por unanimidade. . Ponto
4 – Afastamentos: 4.1 – Proc. Nº 23068.003597/2015-50 – Prof. Clisthenis Ponce
Constantinidis/DFIS – para realizar visita cientifica à SISSA (International Schoo for Advanced
Studies), Trieste/Itália – de 29/06 a 06/07/2015 – Leitura do parecer dado pela Conselheira Profa.
Priscilla Paiva Luz informando que “o presente processo trata da solicitação do Prof. Dr. Clisthenis
Ponce Constantinidis para afastamento para o exterior no período de 29/06/2015 a 06/07/2015 para
participar do Workshop “Aspects of gauge and string theories: A conference in honour of the 70 th
Birthday of Loriano Bonora”. A documentação acompanha o pedido de afastamento do docente, no
qual indica que seu afastamento não trará prejuízos para as atividades didáticas e será realizado com
ônus parcial pela UFES. A documentação é ainda composta pela ficha de qualificação funcional,
relatório de férias, carta convite para a participação nos referidos eventos e extrato de ata do DFIS.
Diante do exposto, sou de parecer favorável à concessão do afastamento para o professor Clisthenis”.
Em votação, aprovado por unanimidade. 4.2 – Proc. Nº 23068.007047/2015-18 – Profa. Denise da
Costa Assafrão de Lima/DQUI para participar do Steve Buckman Workshop e XVIII International
Workshop on Low-Energy Positron and Positronium Physics, de 15/07 a 22 de julho de 2015 –
Lisboa/Portugal Leitura do parecer dado pela Conselheira Profa. Rosangela Cristina Barthus
informando “ trata-se o presente do afastamento da professora Denise da Costa Assafrão de Lima
para participar do Steve Buckman Workshop e XVIII Inernational Workshop on Low-Energy Positron
and Positronium Phsics em Lisboa, Portugal. A documentação referente ao processo está de acordo
com a resolução e ainda não haverá prejuízos de atividade didática. Este pedido foi aprovado no
Departamento de Física e dessa forma sou favorável à solicitação”. O afastamento será com ônus
parcial pela UFES. Em votação, aprovado por unanimidade. 4.3 – Proc. Nº 23068.008966/2015-09 –
Prof. Edson Passamani Caetano/DFIS, para visita técnico-científica ao Instituto Néel, em
Greneble/França, de 03/09 a 12/09/2015 Leitura do parecer dado pelo Conselheiro Prof.
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Alexandre Loureiros Rodrigues “o processo trata de pedido de afastamento para visita técnica na
França do período de 03/09 a 12/09/2015. O professor Edson Caetano apresenta os itens: documento
comprobatório de aceitação, ficha de qualificação funcional e extrato de ata da reunião do
Departamento. O professor também informa que não haverá prejuízos didáticos aos alunos
decorrentes de seu afastamento. Entretanto, conforme resolução 31/2012 do CEPE, os documentos
dos itens (V), (VI) e (VII) do artigo 15 da citada reaolução não estão no processo. Desta forma, sou de
parecer favorável ao pedido do prof. Edson, condicionado ao anexo da documentação faltantes”. O
afastamento do referido professor será com ônus parcial da UFES, e as despesas com passagens e
diárias serão custeadas com verbas do projeto de pesquisa aprovado pelo CNPq. Em votação,
aprovado por unanimidade. O professor anexou os documentos solicitados pelo relator. . 4.4 – Proc.
Nº 23068.008965/2015-56 – Prof. Edson Passamani Caetano para participar da International
Conference on the Applicação of the Mössbauer Effect (ICAME´15) de 13/09 a 18/09/2015, cidade
de Hamburgo /Alemanha – Leitura do parecer dado pelo Relator Prof. Alexandre Loureiros
Rodrigues “o processo atende o decreto Nº 1387 de 1995. Toda documentação requerida está no
processo. Desta forma, sou favorável ao pedido de afastamento do prof. Edson Caetano para
participação do ICAME 15, na Alemanha”. Em votação, aprovado por unanimidade. O afastamento
será com ônus parcial da UFES, e as despesas com passagens e diárias serão custeadas com verbas
do projeto de pesquisa aprovado pelo CNPq. . Ponto 5 – Homologação do resultado do Concurso
Público do Departamento de Física/UFES - 5.1 - Protoc. Nº 23068.731468/2015-55 - Edital Nº 97
de dezembro de 2014 - Área Física (CNPq 1.05.00.00-6), subárea Física das Partículas
Elementares e Campos (CNPq 1.05.03.00-5) –
Concurso Público de Provas e Títulos para
Professor, área Física, subárea Física das Partículas Elementares e Campos, do Departamento de
Física, do Centro de Ciências Exatas, desta Universidade, conforme Edital Nº 97 de dezembro de
2014, publicado no Diário Oficial da União. Candidatos presentes: Alberto Tonero, André Herkenhoff
Gomes, Gabriel Luchini Martins, Hugo Leonardo Costa Louzada, Rafael Tristão Pepino, Riccardo
Sturani, Ronald Oliveira Francisco e Yaser Tavakoli. Na Prova Escrita os candidatos obtiveram as
seguintes notas: Alberto Tonero (90) noventa pontos, André Herkenhoff Gomes (88) oitenta e oito
pontos, Gabriel Luchini Martins (82) oitenta e dois pontos, Hugo Leonardo Costa Louzada (60)
sessenta pontos, Rafael Tristão Pepino (73) setenta e três pontos, Ricardo Sturani (78) setenta e oito
pontos, Ronald Oliveira Francisco (82) oitenta e dois pontos e Yaser Tavakoli (72) setenta e dois
pontos. Na Prova Didática os candidatos obtiveram as seguintes notas: Alberto Tonero (63) sessenta
e três pontos, André Herkenhoff Gomes (92) noventa e dois pontos, Gabriel Luchini Martins (99)
noventa e nove pontos, Rafael Tristão Pepino (83) oitenta e três pontos, Ricardo Sturani (65) sessenta
e cinco pontos, Ronald Oliveira Francisco (79) setenta e nove pontos, e Yaser Tavakoli (60) sessenta
pontos. Na Prova de Plano de Trabalho (nota única) os candidatos obtiveram as seguintes notas:
André Herkenhoff Gomes (70) setenta pontos, Gabriel Luchini Martins (100) cem pontos, Rafael Tristão
Pepino (60), e Ronald Oliveira Francisco (40) quarenta pontos. Na avaliação dos títulos comprovados
no Curriculum Vitae, as notas atribuídas aos candidatos foram: André Herkenhoff Gomes (92)
noventa e dois pontos, Gabriel Luchini Martins (100) cem pontos, Rafael Tristão Pepino (91) noventa e
um pontos e Ronald Oliveira Francisco (75) setenta e cinco pontos. Na classificação final quatro
candidatos foram considerados habilitados neste concurso, os quais são: Gabriel Luchini Martins (943)
novecentos e quarenta e três pontos, André Herkenhoff Gomes (886) oitocentos e oitenta e seis
pontos, Rafael Tristão Pepino (801) oitocentos e um pontos, Ronald Oliveira Francisco (748)
setecentos e quarenta e oito pontos. Dessa forma, o candidato Gabriel Luchini Martins foi
classificado em primeiro lugar, André Herkenhoff Gomes foi classificado em segundo lugar;
Rafael Tristão Pepino foi classificado em terceiro lugar, e Ronald Oliveira Francisco em quarto
lugar. O Processo foi encaminhado ao Conselheiro Prof. Alexandre Loureiros Rodrigues que analisou
e fez a leitura informando: “O presente protocolado trata da homologação de Concurso referente ao
Edital Nº 97 de dezembro de 2014. Neste protocolado constam: Atas com fatos fundamentais relativos
ao Concurso, Programa e Bibliografia do Concurso, lista de deferimento de inscrições, prova escrita e
seu respectivo gabarito, lista de presença da prova escrita, resultados das provas escritas e didática e
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resultado final do Concurso. Também consta em anexo, relatório conclusivo do Concurso assinado
pelos membros da banca Examinadora. Todos os procedimentos referentes ao Concurso estão
coerentes com a Resolução 52/2009. Desta forma, este Conselheiro é de parecer favorável à
solicitação, condicionada ao anexo dos documentos abaixo listados: Edital do Concurso; Extrato de
Ata do Conselho Departamental nomeando a Banca Examinadora; Comunicação do Chefe do
Departamento de Física esclarecendo os erros na numeração do Edital. Os documentos constam
Editais 97, 98 e 99 e a numeração correta é Edital 97”. Em votação o parecer do Conselheiro,
aprovado por unanimidade, sendo que a solicitação do Conselheiro foi atendida. .5.2 – Protoc. Nº
23068.724709/2015-18 - Edital Nº 02 de 16/01/2015 - Área Física (CNPq 1.05.00.00-6), subárea
Física da Matéria Condensada (CNPq 1.05.07.00-0) – O processo foi retirado de pauta. . Ponto 6 –
Prot. Nº 23068.711822/2015-25 – Apreciação do parecer a solicitação do aluno Eduardo Balliana
Campos Lima, do curso de Engenharia Civil, na correção de nota da disciplina Cálculo III B – O
Subchefe do Departamento de Matemática, Prof. Fábio Corrêa de Castro explicou que o referido aluno
solicitou arredondamento de nota na disciplina Cálculo IIIB, e que o parecer da Comissão de Ensino do
DMAT foi aprovado 4a. Reunião Ordinária do Departamento de Matemática, realizada no dia seis de
maio de dois mil e quinze. De acordo com o parecer “O aluno obteve notas 3,5, 3,5 e 4,0 nas
avaliações parciais, que implicam numa média parcial de 3,7. Na prova final obteve nota 6,0. De
acordo com o disposto no art. 116, do Cap. VIII, do Regimento da UFES que estabelece os critérios de
reprovação, a Comissão do DMAT considera que o crédito-nota do aluno é 4,9 (quatro vírgula nove) e
que ele está reprovado na disciplina”. Em votação, aprovado por unanimidade. . Ponto 7 –
Representante do CCE no CEPE: titular e suplente – Química e Física – Retirado de pauta. .
Ponto 8 - Homologação da Banca de Professor Titular dos Professores: 8.1 – Elias Meira da
Silva/DQUI/UFES – Área 1.06.00.00-0 – Química – Subárea 1.06.02.00-3 – Química Inorgânica –
Membro Externo: 1. Professor Tibor Rabóczkay/USP – Área 1.06.00.00-0 – Química – 1.06.03.00-0
– Subárea – Físico-Química. 2. Antonio Souza de Araujo/UFRN – Área 1.06.00.00-0 – Química –
Subárea 1.06.02.00-3 – Química Inorgânica. Em votação, aprovado por unanimidade. 8.2 – Luiz
Carlos Machado/DQUI/UFES – Área 1.06.00.00-0 – Química – Subárea 1.06.02.00-3 – Química
Inorgânica – Membro Externo: 1. Professor Tibor Rabóczkay/USP – Área 1.06.00.00-0 – Química –
1.06.03.00-0 – Subárea – Físico-Química. 2. Antonio Souza de Araujo/UFRN – Área 1.06.00.00-0 –
Química – Subárea 1.06.02.00-3 – Química Inorgânica. Em votação, aprovado por unanimidade. .
Ponto 9 – Encargos Acadêmicos e Admnistrativos 2015/1 dos Departamentos: Física,
Matemática e Química – Retirado de pauta. . Ponto 10 – Relatório Anual/2014 dos Departamentos
de Física, Matemática e Química – Retirado de pauta. Nada mais havendo a tratar o Senhor
Presidente agradeceu as presenças e declarou a sessão encerrada. 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 maio de dois mil e
quinze.
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