ATA DA QUINTA 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 cinco do mês de agosto do ano de dois mil e dez, às nove horas e
trinta minutos, na sala 30 do IC-1, foi realizada a quinta 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. Elói Alves da Silva Filho (Coordenador do Programa de PósGraduação em Química), Prof. Marcos Tadeu D`Azeredo Orlando (DFIS), Prof.
Carlos Vital Paixão de Mello (Representante do CCE no CEPE), Profa. Ana
Claudia Locatelli (Representante do CCE no CEPE), Prof. Adelmo Inácio
Bertolde (Colegiado de Estatística), Prof. Marco Antonio dos Santos (Colegiado
de Física), Prof. Domingos Sávio Valério Silva (Colegiado de Matemática),
Prof. Antonio Luiz Rosa (DMAT), Prof. Leonardo Câmara (Subcoordenador da
Pós-Graduação da Matemática), Profª Ana Cristina Staut Simmer Schuk
(DEST),
Profª. Maria Tereza Weitzel Dias Carneiro (Colegiado de Química).
Havendo número legal de membros presentes, o senhor Presidente declarou
aberta a sessão, solicitando a inclusão em pauta dos seguintes pontos:
Relatório de Atividades de prestação de Serviço Voluntário – Klesia Pirola
Madeira; - solicitação de prestação de Serviço Voluntário –Klesia Pirola
Madeira - Processo n. 23068.014008/2010-54, sendo aprovado pelos
presentes. . Ponto 1 – Comunicações: O Diretor/Presidente do Centro de
Ciências Exatas deu as boas vindas ao Prof. Marco Antonio dos Santos,
Coordenador do curso de Física. - Diário Oficial da União de 24 de agosto de
2010, o ministro de Estado da Educação fixou o quantitativo de 40 vagas de
cargo de Professor de Carreira de Magistério Superior Federal para a
Universidade Federal do Espírito Santo; - Conforme o Memorando n. 118/2010GR do Magnífico Reitor da UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo
não mais cobrará taxas para a Expedição ou Registro de diplomas de Mestrado
e Doutorado, e para o registro de Certificados de Especialização; - O Diretor do
Centro de Ciências Exatas, Prof. Armando Biondo Filho, informou que foi
convidado para participar da Mesa de Abertura do I Encontro Estadual do
PIBID-ES, que foi realizada no dia 12 de agosto de 2010, no Centro de
Educação Física e Desportos da UFES; - Expediente do Prof. Ricardo Soares
Leite informando o afastamento no período de 23 a 27 de agosto de 2010 Memorando n. 058/10-DEST/CCE- informando que o concursado Ivan Robert
Enriquez Guzman, aprovado no Concurso – Edital 33 de 22 de março de 2010
solicitou um tempo por não possuir a documentação necessária; - Memo
31/2010-GOA-CCE-UFES convidando para a realização do Encontro de
Astronomia do GOA, de 12 a 14/08/2010 na UFES; Memo n. 079/2009DMAT/CCE informando que o professor José Miguel Malacarne substituiu o
chefe do Departamento de Matemática, Prof. Antonio Luiz Rosa, no período de
16/08/2010 a 22/08/2010; - O CCE possui saldo de empenhos para: diárias de
colaborador eventuais CCE R$619,00; - diárias nacionais docentes CCE
R$19753,55; - passagens terrestre nacional docente CCE R$3430,68; passagens aéreas nacionais docentes CCE R$18967,40. – Memorando
Circular n. 002/2010-AS/PROAD – comunicado que o Boletim Oficial da
Universidade Federal do Espírito santo está disponibilizado na internet:
WWW.ufes.br/graficauniversitária. - Decreto n. 7.232, de 19 de julho de 2010 –

dispõe sobre os quantitativos de lotação dos cargos dos níveis de classificação
“C”, “D” e “E” integrantes do Plano de Carreira dos Cargos TécnicoAdministrativos em Educação. – Memorando circular n. 10/2010-DRH/UFES –
Orientações para posse de docentes – vagas REUNI e UAB 2010; Memorando n. 081/2010-DSG/PU/UFES – Solicitando que ao deslocar os bens
patrimoniais da IFES mesmo dentro do próprio Centro, Secretarias,
Departamentos, sejam controladas rigorosamente; - Memorando circular n.
004/10-SAC/UFES informando que através do Edital n. 001/2010 dispõe sobre
Seleção de Estudantes para os Programas de Assistência Estudantil da UFES
2010/2. – Prof. Elói Alves da Silva Filho, Coordenador do Programa de PósGraduação em Química, informou que o Worhshop da Química será nos dias
04 e 05/11/2010. – Profa. Ana Cláudia Locateli – Representante do CCE no
CEPE, informou aos presentes sobre os principais pontos que foram discutidos
no CEPE; - O Chefe do Departamento de Física, Prof. Marcos Tadeu
D´Azeredo, informou sobre a Semana de Ciência e Tecnologia que irá
acontecer no período de 19 a 22/10. Nesse período será usado todo o IC-1. –
Memorando Circular n. 023/2010-GR, encaminhando cópia da documentação,
determinando o acatamento da determinação 9.1. do Acórdão n. 3150/2010TCU - 1ª. Câmara, para que sejam juntadas aos autos as atividades que serão
desenvolvidas pelo pessoal a ser contratado nos processos que envolvam
contratação de Fundação de Apoio. . Ponto 2 – Leitura e aprovação das
Atas: 4ª. Ordinária e 5ª. Extraordinária – Leitura da 4ª. Ata Ordinária (reunião
28/06/2010), em votação, aprovada por unanimidade; - Leitura da 5ª. Ata
Extraordinária (reunião 29/06/2010), em votação, aprovada por unanimidade. .
Ponto 3 - Pedido de afastamento do Prof. Honério Coutinho de Jesus
para participar do 11th Rio Symposium on Atomic Spectrometry na
Argentina – de 23 a 30/10/2010 – Processo n. 23068.013320/2010-21 – O
relator do processo, Prof. Adelmo Inácio Bertolde, fez a leitura do parecer
informando que: “O presente processo trata da solicitação de afastamento para
o exterior do Prof. Honério Coutinho de Jesus, do DQUI/UFES, mais
precisamente para participar, com dois trabalhos aceitos, do 11th. Rio
Symposium on Atomic Spectrometry, a realizar-se na cidade de Mar Del Plata,
na Argentina, entre 23 e 30 de outubro de 2010. Consta em anexo, além dos
artigos (formato resumo) e suas respectivas aceitações, o programa do evento,
bem como a aceitação, Ad Referendum, por parte da Câmara Departamental
do DQUI/UFES. Com base nos documentos apresentados sou de parecer
favorável a solicitação”. Em votação o parecer, aprovado por unanimidade. .
Ponto 4 - Pedido de afastamento do Prof. Edson Passamani Caetano para
participar como palestrante convidado, no Latin American Conference on
the Application of Mossbauer Effect – LACAMME’2010 – de 07 a 12/11/10 –
Lima/Peru – Processo n. 23068.013481/2010-14 – A relatora do processo
Profa. Ana Cristina Staut Simmer Schunk fez a leitura do parecer informando:
“O presente processo trata da solicitação de afastamento para o exterior do
professor Edson Passamani Caetano para participar como palestrante
convidado no Latin American Conference on the Application of Mossbauer
Effect, que estará sendo realizado no período de 07 a 12 de novembro de
2010, conforme carta convite. O professor informa que a viagem é com ônus da
UFES (salário) e despesas com passagens e diárias estão sendo solicitadas a
FAPES. Informa também, que não haverá prejuízo das atividades didáticas.
Diante do exposto, sou de parecer favorável ao afastamento do Prof. Edson

Passamani Caetano no referido período”. Em votação o parecer, aprovado por
unanimidade. . Ponto 5 – Pedido de afastamento do Prof. Valberto Pedruzzi
Nascimento para participar do LACAME – Latin American Conference on
the Application of Mossbauer Effect – Lima/Peru – de 07 a 12/11/2010 –
Processo n. 23068.013871/2010-94 - O Prof. Valdemar Lacerda Júnior,
relator do processo informou “após análise da solicitação, sou de parecer
favorável ao afastamento do prof. Valberto Pedruzzi Nascimento”. Em votação
o parecer, aprovado por unanimidade. . Ponto 6 – Pedido de afastamento do
Prof. Josimar Ribeiro para participar do 61st Annual Meeting of the
International Society of Eletrochemistry (ISE2010) – de 26/09 a 02/10/10 –
cidade de Nice/França - O relator do processo Prof. Carlos Vital Paixão de
Melo fez a leitura do parecer informando: “ Trata-se o seguinte pedido de
afastamento de atividade didática do Professor Josimar ribeiro no período de
26 de setembro a 09 de outubro de 2010 para participar do 61st Annual
Meeting of the International Society of Eletrochemistry (ISE2010), na cidade de
Nice – França, onde irá apresentar um trabalho na forma de comunicação oral
e um segundo na forma de pôster, bem como participar de uma missão junto
ao Laboratoire de Catalyse em Chimie Organique (LACCO) da Université de
Potiers na cidade de Vienne – França, laboratório esse coordenador pelo Prof.
Dr. Boniface Kokoh. A participação no congresso será financiada pela FAPES e
CAPES. O processo encontra-se instruído com a carta de solicitação de
afastamento, termo de autorga e aceitação de apoio financeiro no. 0056/2010
da FAPES, quadro de usos, fontes e cronograma de desembolso, resumos dos
trabalhos que serão apresentados, cópias dos e-mails com os aceites dos
trabalhos, recibo da International Society of Electrochemistry e carta convite do
Prof. Dr. Boniface Kokoh”. Em votação, o parecer, aprovado por unanimidade.
. Ponto 7 - Pedido de afastamento do Profa. Geiza Esperandio de Oliveira
para participar do Second International Conference on natural Polymers
&Biomaterials, de 22/09 a 03/10/10 – cidade de Kottayam, Kerala-Índia – O
relator do processo, Prof. Antonio Luis Rosa, fez a leitura do parecer
informando: “Trata-se o presente processo de afastamento para o exterior da
profa. Geiza Esperandio de oliveira para participação em Conferência: “Second
International Conference on Natural Polymers and Biomaterials”, na cidade de
Kottayam, Kerala-Índia. Consta-se comprovado que a participação da referida
Profa. se dará com a apresentação de um trabalho na forma oral intitulado
“Biomaterials based on magnetic polyurethane foams useful in oil spill cleanup
processes”. O processo encontra-se instituído por: solicitação de afastamento
(Formulário) com aprovação do DQUI; carta convite; carta de aceitação de
trabalhos e resumo do trabalho. Diante do exposto, sou de parecer favorável à
concessão do afastamento solicitado”. Em votação o parecer, aprovado por
unanimidade. . Ponto 8 – Pedido de afastamento da Profa. Geisamanda
Pedrini Brandão Athayde para participar do 11th Rio Symposium on
Atomic Spectrometry na Argentina – de 23/10 a 02/11/2010 – Processo n.
23068.013971/2010-11 – A relatora do processo Profa. Ana Claudia Locateli
fez a leitura do parecer informando: “Trata o presente processo de afastamento
da professora Geisamanda Pedrini Brandão Athaíde no período de 23/10/2010
a 02/11/2010, para participar do 11th Rio Symposium on Atomic Spectrometry,
a realizar-se em Mar Del Plata - Argentina. Encontram-se anexados ao
processo mensagens eletrônicas que comprovam que a professora
apresentará quatro trabalhos: um em forma de apresentação oral, e três em

forma de pôster. Também está anexado o extrato de ata da reunião do DQUI,
onde o afastamento foi aprovado, e os resumos dos trabalhos que serão
apresentados. Assim sendo , sou de parecer favorável ao pedido de
afastamento da professora Geisamanda Pedrini Brandão Athaíde”. Em votação
o parecer aprovado por unanimidade. . Ponto 9 – Pedido de afastamento da
Profa. Maria Tereza Weitzel Dias Carneiro Lima para participar do 11th Rio
Symposium on Atomic Spectrometry na Argentina – de 23/10 a 02/11/2010
– Processo n. 23068.013972/2010-65 – O relator do processo Prof. Domingos
Sávio Valério da Silva, fez a leitura do parecer informando: “Após análise da
documentação apresentada que inclui carta de aceitação, resumo dos
trabalhos a serem apresentados e extrato de ata da reunião do Departamento
de Química aprovando o afastamento, sou de parecer FAVORÁVEL ao pedido
de afastamento para o exterior da Profa. Maria Tereza Weitel Dias Carneiro
Lima, pelo período de 23/10 a 02/11/2010”. Em votação o parecer, aprovado
por unanimidade. . Ponto 10 – Homologação do afastamento do Prof.
Valdemar Lacerda Júnior para participar da XI Jornada Brasileira de
Ressonância Magnética – de 03 0 06/08/2010 – Curitiba/PR – Leitura do
expediente do Departamento de Química informando a solicitação de
afastamento do prof. Valdemar Lacerda. Em votação o afastamento, aprovado
por unanimidade. . Ponto 11 – Homologação da Eleição de Coordenador e
Subcoordenador do Colegiado de Física/CCE – Leitura do Memorando n.
047/2010-COLFIS/CCE, informando que foram eleitos por unanimidade os
professores Marco Antonio dos Santos para Coordenador do Colegiado de
Física e Rogério Netto Suava para Subcoordenador do Colegiado de Física,
para o período 01/08/2010 a 31/07/2012. Devido à exigüidade do prazo, o
processo foi encaminhado Ad Referendum do Conselho Departamental. Em
votação, aprovado por unanimidade. . Ponto 12 – Relatório de Licença
Capacitação do Prof. Sydney Francisco Machado – O relator do processo,
Prof. Elói Alves Silva Filho, informou que “o relatório de licença capacitação do
prof. Sydney Francisco Machado no período de três meses a partir de
20/03/2009 foi desenvolvido através de pesquisa no Grupo do Prof. Francisco
Elias Jorge – DFIS/UFES. O resultado da pesquisa já apreciado e aprovado
pela Comissão de Recursos Humanos do Departamento de Física da UFES
mostrou em seu parecer favorável que neste período foi publicado um artigo
internacional. Desta forma, eu também sou de parecer favorável a aprovação
do presente relatório”. Em votação o parecer, aprovado por unanimidade. .
Ponto 13 – Relatório de Licença Capacitação do Prof. Ricardo Coelho de
Berredo – A relatora do processo, Profa. Ana Claudia Locateli, fez a leitura do
parecer informando “considerando que: o professor Ricardo C. de Berredo
apresentou, embora atrasado, o relatório de atividades devido; o parecer
favorável da Comissão de Recursos Humanos do DFIS para aprovação do
referido relatório (fls 17); -a aprovação do parecer da comissão em reunião do
DFIS, conforme extrato de ata, às fls 21; sou de parecer favorável à aprovação
do relatório de atividades”. Em votação o parecer, aprovado por unanimidade. .
Ponto 14 – Relatório de Licença Capacitação do Prof. Francisco Elias
Jorge – O relator do processo, Prof. Ricardo Soares Leite, informou “que o
processo n. 23068.746383/2010-67 trata
do relatório final de licença
capacitação do prof. Francisco Elias Jorge do Departamento de Física. A
licença ocorreu no período de 15/04/2010 a 13/07/2010. Após análise do
relatório, a comissão de Recursos Humanos do DFIS emitiu, em 05/08/2010,

parecer favorável à aprovação do relatório. Durante sua licença, o prof.
Francisco Elias Jorge colaborou com o prof. Antonio Eduardo da Hora
Machado da UFU. O trabalho desenvolvido por eles está em fase de redação
para ser submetido para publicação em revista especializada da área. Em
colaboração com alunos da UFES, o professor publicou um trabalho sobre o
mesmo tema, na Chemical Physics Letters em julho deste ano. Portanto, sou
de parecer favorável à aprovação do relatório. Em votação o parecer, aprovado
por unanimidade. . Ponto 15 – Relatório de Licença Capacitação da Profa.
Regina Maria de Aquino – O relator do processo, prof. Elói Alves da Silva
Filho, fez a leitura do parecer informando que o relatório de capacitação da
profa. Regina Aquino analisado e aprovado no DMAT foi desenvolvido de
acordo com o previsto conforme relatado pela Comissão de Pesquisa do
DMAT, onde é mostrado de forma clara e objetiva, que no período de
07/04/2008 a 07/07/2008 a Profa. Regina Aquino cumpriu o plano de atividades
previsto para sua licença capacitação. Desta forma, sou de parecer favorável a
aprovação do relatório. Em votação o parecer, aprovado a unanimidade. .
Ponto 16 – Relatório Semestral de Atividades do Professor Patrick
Borges, em nível de doutorado – referente ao período de 2010/1 – Leitura
do parecer dado pela relatora, Profa. Maria Tereza Weitzel Dias Carneiro,
informando que “considerando o relatório do professor Patrick Borges do
Departamento de Estatística/CCE/UFES em afastamento para a realização do
doutorado na Universidade Federal de São Carlos, o qual está de acordo com
anexo IV exigido pela Resolução 09/2003-CEPE, onde constam as disciplinas
cursadas e seus conceitos e a sua situação em relação à tese e considerando
ainda o parecer da Comissão de Pesquisa /DEST, sou de parecer favorável a
aprovação do relatório semestral de atividades do professor Patrick Borges”.
Em votação o parecer, aprovado por unanimidade. . Ponto 17 – Relatório de
Atividades dos Departamentos: Física e Matemática – O Chefe do
Departamento do curso de Física/CCE/UFES, Prof. Marcos Tadeu D´Azeredo
Orlando, informou que o relatório de atividades do Departamento de Física foi
aprovado na reunião da Câmara Departamental. Em votação, aprovado por
unanimidade. O chefe do Departamento do curso de Matemática/CCE/UFES,
Prof. Antonio Luis Rosa, informou que devido ao pouco tempo na chefia, ainda
estava verificando os procedimentos da elaboração do Relatório. . Ponto 18 –
Relatório de Extensão: 3º. Encontro de Professores de Matemática –
Retirado de pauta. . Ponto 19 – Relatório de Atividades de Prestação de
Serviço Voluntário – Klesia Pirola Madeira – O Chefe do Departamento de
Química, Prof. Valdemar Lacerda Júnior, encaminhou a Direção do CCE, o
Relatório de Atividades referente à prestação de serviço voluntário de Klesia
Pirola Madeira, junto ao Departamento de Química, que desenvolveu
atividades de ensino no período de 2009/2 a 2010/1. Constam no processo:
parecer favorável da Comissão de Pesquisa e Extensão e Recursos Humanos
do DQUI e extrato de ata do Departamento de Química aprovando o parecer da
Comissão de Pesquisa e Extensão e Recursos Humanos do DQUI. Em votação
o relatório de atividades de prestação de serviço voluntário de Klesia Pirola
Madeira, aprovado por unanimidade. . Ponto 20 – Solicitação de Prestação
de Serviço Voluntário – Klesia Pirola Madeira – Processo n.
23068.014008/2010-54- O relator do processo, Prof. Marco Antonio dos
Santos, foi favorável a prorrogação da prestação de serviço voluntário, pelo
período de um ano, de Klesia Pirola Madeira junto ao Departamento de

Química, de acordo com o parecer favorável dado pela Comissão de
Pesquisa e Extensão e Recursos Humanos do DQUI. Em votação, aprovado
por unanimidade. . Ponto 21 – CT – INFRA – Equipamento de Raio X – O
Diretor do CCE, Prof. Armando Biondo Filho, deu ciência ao Conselho
Departamental, informando que solicitou a compra de um Difratômetro de
Raios-X aprovado no CT-INFRA 01/2007, ref. 0202/08, Projeto “Ampliação e
Modernização da Infra-Estrutura de Pesquisa e Pós-Graduação da UFES, e
que os recursos financeiros serão repassados pela FINEP em nota de crédito.
As empresas que apresentaram propostas foram: PANALYTICAL, RIGAKU
(DAIRIX) E BRUKER DO BRASIL. A BRUKER DO BRASIL foi a que
apresentou menor valor de pagamento e equipamento mais completo com alta
qualidade. Em votação, aprovado por unanimidade. .Ponto 22 – Projeto de
criação da Biblioteca Setorial das Ciências Exatas e inclusão no Sistema
Integrado de Biblioteca da SIB/UFES – Retirado de pauta. . Ponto 23 –
Criação do Laboratório de Geometria Algébrica e homologação da
formalização de Laboratórios da Matemática – Retirado de pauta. 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
cinco de agosto de dois mil e dez.
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