
 
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 DOZE. 
 
Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, às nove horas e trinta 
minutos, na sala 30 do IC-I, 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. Alexandre Loureiros Rodrigues (COLEST), Prof. 
Reginaldo Bezerra dos Santos (DQUI), Profa. Geiza Esperandio de Oliveira (COLQUI),  Prof. 
Sérgio Vitorino Borba Gonçalves  (Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física), 
Profa. Ana Cristina Staut Simmer Schunk (DEST), Paulo César Martins (Representante dos 
servidores Técnico-Administrativos do CCE), Profa. Ana Claudia Locateli (Representante do 
CCE no CEPE), Prof. José Gilvan de Oliveira (Coordenador do Programa de Pós-Graduação 
em Matemática), Prof. Valdemar Lacerda Junior (Coordenador do Programa de Pós-Graduação 
em Química), Prof. Antonio Luiz Rosa (DMAT), Profa. Maria Tereza Weitz Dias Carneiro 
(Coordenadora Adjunta do Programa de Pós-Graduação em Química), Prof. Domingos Sávio 
Valério Silva (COMAT), Prof. José Alexandre Nogueira (Subcoordenador do COLFIS), Prof. 
Rogério Netto Suave (DFIS). Havendo número legal de membros presentes, o senhor 
Presidente declarou aberta a seção. . Ponto 1 – Comunicações: 1.1 – O CCE apoiou a I 
Escola de Eletroquímica/DQUI, que foi realizada no Auditório do CCE/UFES, dias 18 e 
19/06/2012; 1.2 – Pró-Equipamento Institucional – Programa Capes- A PRPPG sugeriu a 
divisão do empenho em mais de um equipamento. 1.3 – A X Semana de Estatística será 
realizada nos dias 21, 22 e 23 de novembro de 2012, com o apoio do CCE. 1.4 – Memo 
Circular Nº006/2012-CCE – descentralização do serviço de telegrama. 1.5 – Projeto Pró-
Licenciatura Indígena-PROLIND – Pedindo submissão à análise das unidades de decisão do 
CCE, ao Projeto Político-Pedagógico Intercultural Indígena. 1.5 – CT-INFRA – O Diretor do 
CCE deu ciência aos presentes do andamento do CT-INFRA. 1.6 – Memo Circ. Nº 016/2012-
GR – Planejamento Estratégico: dias 28 e 29/06. 1.7 – O Diretor do CCE fez à leitura de moção 
de apoio à greve dos servidores docentes. 1.8 – Leitura do expediente da Profa. Substituta 
Mariane Alves Gomes da Silva/DEST comunicando o porquê de não está dando aula nesse 
período de greve. 1.9 – Expediente do subsecretário de Planejamento e 
Orçamento/SPO/SE/MEC, comunicando que o dia 02 de dezembro de 2012, como prazo para 
empenho das dotações orçamentárias de 2012. 1.10 – Memo Circ. Nº020/2012-GR – 
encaminhando documentação referente ao controle de ponto dos servidores grevistas. 1.11 – 
Professor Valdemar Lacerda Junior/DQUI comunicou os 100 Anos da Policia Civil. 1.12 – Prof. 
José Gilvan de Oliveira/DMAT pediu esclarecimentos sobre o CT-INFRA. 1.13 – Prof. 
Reginaldo Bezerra dos Santos/DQUI comunicou que foi convidado para participar  de uma 
reunião no Palácio Anchieta com representantes do governo  e representantes da Shell do 
Brasil. O assunto foi perspectiva de investimento no Estado juntamente com a UFES.    . Ponto 
2 – Proc. Nº 23068.011321/2012-01 – Afastamento do prof. Winfried Zimdahl para 
apresentar trabalho no evento “Thirteenth Marcel Grossmann Meeting on Recent 
Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation, and 
Relativistic Field Theory (MG 13)” – de 01 a 07/07/12 – Estocolmo/Suécia – O Chefe do 
Departamento de Física, Prof. Rogério Netto Suave encaminhou à direção do CCE, ad 
referendum do DFIS, a solicitação de afastamento do prof. Winfried Zimdakl.  Devido à 
exiguidade do prazo o processo foi encaminhado a PRPPG/UFES, Ad Referendum do 
Conselho Departamental. Em votação, aprovado por unanimidade.   . Ponto 3 – Prot. Nº 
23068.739480/2012-65 – Homologação do Resultado Final do Concurso Público de 
Provas e Títulos para Professor Efetivo do DFIS  - Leitura do Relatório Conclusivo do 
Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Efetivo do Departamento de Física/CCE, 
objeto do Edital Nº 06/2012-R/DRH-UFES na Área de Física, Subárea Física Atômica e 
Molecular, onde compareceram os seguintes candidatos: PAULO ARNALDO FANTIN e 
VINÍCIUS CÂNDIDO MOTA, e ausência dos candidatos CEDRIC ROCHA LEÃO e JOSÉ 
RAFAEL LEÓN FERNÁNDEZ. O candidato PAULO ARNALDO FANTIN na prova escrita não 
obteve a média mínima exigida (70 pontos), sendo reprovado. O candidato VINÍCIUS 
CÂNDIDO MOTA obteve na prova escrita à média de 83 (oitenta três) pontos, na prova de 
aptidão didática obteve a média de 85 (oitenta e cinco) pontos, na prova de apresentação do 
plano de trabalho obteve nota 90 (noventa), na prova de títulos obteve nota 70,2, nota 



renormalizada para 100 (cem). Obedecendo aos critérios estabelecidos no Artigo 40 da 
Resolução Nº52/2009, o candidato VINÍCIUS CÂNDIDO MOTA obteve a soma total de pontos 
de 894 (oitocentos e noventa e quatro), com a situação  aprovado em primeiro lugar. Em 
votação, aprovado por unanimidade. . Ponto 4 – Prot. Nº 23068.739035/2012-03 – 
Homologação da Eleição de Coordenador e Subcoordenador do Colegiado do  Curso de 
Física – O Subcoordenador do Colegiado de Física, Prof. José Alexandre Nogueira 
encaminhou à direção do CCE o Memorando Nº23/2012-COLFIS/CCE informando que na 
terceira reunião do COLFIS, realizada no dia doze de junho de dois e doze, foram eleitos, por 
unanimidade, os Professores Anderson Coser Gaudio para Coordenador e Denise da Costa 
Assafrão para subcoordenadora do Colegiado do Curso de Física, com mandato de dois anos, 
a partir de primeiro de julho de dois mil e doze. Em votação, aprovado por unanimidade. . 
Ponto 5 – Memorando Nº 174/2011-PRPPG/UFES- Indicações da PRPPG para o título de 
Professor Emérito a Professores Aposentados do CCE, que contribuíram 
destacadamente para a Pós-graduação da UFES – Leitura do Memorando Nº174/2011-
PRPPG/UFES indicando para o título de Professor Emérito os Professores Carlos Larica, José 
Plínio Baptista (in memoriam) e Klinger Marcos Barbosa Alves. O Programa de  Pós-graduação 
em Física, conforme justificativa apresentada, indicou o Professor Antonio Brasil Batista 
para receber o Título de professor Emérito da UFES. Em votação, aprovado por unanimidade. . 
Ponto 6 – Memorando Circular Nº019/2012-GR – Designação de Servidor para atuar como 
Supervisor da Carta de Serviços ao Cidadão – O Diretor do CCE, Prof. Armando Biondo 
Filho informou que recebeu o Memorando Circular Nº019/2012-GR solicitando a designação de 
um servidor deste setor para atuar como supervisor de informação da “Carta de Serviços ao 
Cidadão”. Foi discutido e os Conselheiros reconhecem que a função é importante, mas devido 
ao número insuficiente de servidores para a demanda de trabalho no CCE,  no momento é 
impossível designar um servidor para supervisor. . Ponto 7 – Proc. Nº 23068.011398/2012-72 
– Acordo de Cooperação Técnica PC-ES x UFES (DQUI/PPGQUI) – Leitura do parecer dado 
pelo Conselheiro Prof. Rogério Netto Suave informando que “considerando estar à proposta de 
Acordo de Cooperação  de conformidade com a legislação vigente e de ser de interesse mútuo 
UFES, via CCE/DQUI, e Polícia Civil/ES, S.M.J., somos de parecer favorável à aprovação pelo 
CD/CCE”. Em votação o parecer, aprovado por unanimidade. . Ponto 8 – Proc. Nº 
23068.739127/2012-85 – Vagas de Professor Efetivo do Departamento de Matemática no 
CEUNES – Leitura do parecer dado pelo Conselheiro Professor Milton Koiti Morigaki 
informando que “o Departamento de Matemática solicita o endosso do Conselho Departamental 
do CCE junto à Administração Central da UFES no pleito de uma vaga de docente recebida 
para abertura de concurso no edital número 4 de 28 de junho de 1994 (em que abriu 2 vagas) e 
que uma vaga ainda não foi contratada até hoje. Esta vaga foi transferida indevidamente ao 
CEUNES na ocasião da aplicação da Resolução 16/2006-CUn, conforme afirmação dada na 
folha 03. Estas duas vagas seriam para atender as demandas das disciplinas de Matemática da 
CEUNES criada na década de 1990. O Departamento também solicita o endosso para o pleito 
de mais duas vagas de docente por ter justificado e utilizado inúmeras vezes quatro docentes 
(dois eram insuficientes) para atendimento da demanda durante aproximadamente 20 anos. 
Além disso, o DMAT tem um déficit atual de aproximadamente 5 professores conforme 
afirmação na folha 03. Além da demanda o pleito destas duas vagas é justificado pela decisão 
da 37ª. Reunião Ordinária do Conselho Superior da CEUNES (15/12/1994) onde estabelece 
que estas duas vagas pudessem ser utilizadas em qualquer Departamento que estavam 
atendendo aos Cursos da CEUNES. Considerando que o Departamento de Matemática teve 
um acréscimo de dez docentes a partir do ano de 1998, totalizando hoje 32 docentes efetivos e 
comprovados que neste acréscimo não está incluída a vaga transferida ao CEUNES, este 
conselheiro é favorável, salvo melhor juízo, que o Conselho Departamental do CCE endosse o 
pedido deliberado pelo DMAT na 6ª. Reunião Ordinária do DMAT (13/06/2012), que consiste 
em solicitar uma vaga de docente ao Departamento de Matemática do CCE (dadas pelos 
termos do Memo 31-DMAT/CCE). Cabe esclarecer que duas vagas foram recebidas pelo 
DMAT (transferidos do CEUNES) para troca com docentes originalmente lotados no DMAT do 
Campus de Goiabeiras (Vitória). Considerando ainda que, o Departamento de Matemática do 
CCE atendeu durante vários anos a demanda de disciplinas do Curso de Matemática ofertadas 
em São Mateus, este conselheiro é favorável, salvo melhor juízo, que o Conselho 
Departamental do CCE endosse o pedido das duas vagas de docente ao Departamento de 
Matemática do CCE, também deliberada na 6

a
 Reunião Ordinária do DMAT e baseada na 

decisão da 37
a
 Reunião Ordinária do Conselho Superior da CEUNES (15/12/1994)”. Após 

esclarecimentos, o parecer foi colocado em votação e 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 
seis de junho de dois mil e doze. 
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