
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS 
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 TREZE. 
 
Aos dezessete dias  do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, 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. Valdemar Lacerda Junior (Coordenador do 
Programa de Pós-Graduação em Química),  Prof. Anderson Fuzer Mesquita 
(COLQUI), Prof. Sérgio Vitorino Borba Gonçalves (Coordenador do Programa de Pós-
Graduação em Física), Profa. Magda Soares Xavier (COLMAT), Profa. Ana Cristina 
Staut Simmer Scunk (DEST), Paulo Cezar Martins da Cruz (Representante dos 
Servidores Técnico-Administrativos do CCE), Prof. Milton Edwin Cobo Cortez 
(Coordenador Adjunto do Programa de Pós-Graduação em Matemática), Prof. 
Etereldes Gonçalves Junior (Representante do CCE junto ao CEPE), Prof. Anderson 
Cozer Gaudio (COLFIS), Profa. Regina Maria de Aquino (DMAT), Prof. Alexandre 
Loureiros Rodrigues (COLEST),   Prof. Jair Carlos Checon de Freitas  (Representante 
do CCE junto ao CEPE), Prof. Rogério Netto Suave (DFIS), Prof. Luiz Carlos Machado 
(Decano do DQUI, em exercício).    Havendo número legal de  membros presentes, o 
senhor  Presidente  declarou aberta a seção. 1 – Comunicações: O Diretor do CCE, 
Prof. Armando Biondo Filho comunicou que era a última reunião do ano, e desejou 
Boas Festas para todos. Fez a leitura de todos os memorandos de 2012 e 2013 com 
as solicitações não atendidas pela Prefeitura Universitária/UFES.  Informou que 
agendou para o dia dezoito de dois mil e treze uma reunião com o prefeito/UFES. 
Apresentou o Caderno de Avaliação dos cursos elaborado pela PROGRAD, sendo que 
o Conselho Departamental se mostrou surpreso, e após análise comentaram que o 
processo não foi bem elaborado. 1.1 – O Conselheiro Prof. Anderson Cozer Gaudio 
pediu que o Diretor do CCE solicitasse aos órgãos competentes estacionamento 
privativo (professor e servidor Técnico-Administrativo). 1.2 – Memo Circ. 012/2013-
PIB/DAAE/PROGRAD – Comunicando a prorrogação do PIB-2009 e REUNI. 1.3 –  A 
FEST informando sobre seu recesso de 20/12/2013 a 03/01/2014. 1.4 – Memorando 

Circular Nº 25/2013-PROGRAD – Agradecendo a participação e apoio no 2ºSeminário 
de Avaliação dos Cursos de Graduação da UFES. 1.5 – Convite para lançamento de 
Editais da FAPES – 17/12/13 – Salão São Tiago – Palácio Anchieta. 1.6 – O Centro 
Acadêmico de Física Galileu Galilei (CALFIS) comunicando que a nova diretoria foi 
eleita no dia 08/11/2013. 1.7 – Memorando Circular nº 012/2013-DGP/UFES – 

comunicando o calendário de editais de processo seletivo para Professor Substituto. 
1.8 – Memo Circ. Nº 031/2013-GR – Solicitando regularização de prestação de contas 

pendentes no Sistema de Concessão de Passagens e Diárias (SCDP) até o dia 
31/12/2013. 1.9 – O Conselheiro Prof. Etereldes Gonçalves Junior solicitou ao Diretor 
para verificvar  junto às instâncias superiores o andamento do processo da utilização 
das vagas pelo DMAT.  1.10 – O Conselheiro Prof. Valdemar Lacerda Junior informou 

que o Mestrado de Química obteve nota 4,0, e o Doutorado nota 4,0. O Conselheiro 
Prof. José Gilvan de Oliveira informou que está muito preocupado com o mestrado de 
Matemática, precisa de melhorias na infra-estrutura, e obteve nota 3 pela terceira vez. 
1.11 – A Chefe do Departamento de Matemática informou que recebeu nova servidora 
técnica-administrativa. . Ponto 2 – Leitura  e Aprovação da 10ª. Ata/2013 – Leitura 
da décima ata (reunião dia vinte e nove de novembro de dois mil e treze), em votação, 
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aprovada por unanimidade. Presente a leitura a Conselheira Profa.  Ana Cristina Staut 
Simmer Schunk.  Ponto 3 – Proc. Nº 23068.024481/2013-92 - Homologação do 
Afastamento do Prof. Júlio César Fabris – O Chefe do Departamento de Física 

encaminhou o processo à direção do CCE Ad Referendum da Câmara Departamental 
do DFIS. O Diretor do CCE, Prof. Armando Biondo Filho devido à exigüidade do prazo, 
encaminhou o processo  a PRPPG para as devidas providências com o de acordo da 
direção. Em votação, aprovado por unanimidade. Ponto 4 – Afastamento para 
Doutorado: 4.1 – Proc. Nº 23068. 018851/2013-52 - Prof. Thiago Filipe da 
Silva/DMAT – Leitura do parecer dado pelo Conselheiro Prof. Anderson Coser Gaudio 

informando que “o Prof. Thiago Filipe da Silva, membro do Departamento de 
Matemática, solicita afastamento para realização dos trabalhos relativos ao seu 
doutoramento no Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da Universidade de 
São Paulo (ICMC-USP), localizado na cidade de São Carlos-SP. O trabalho envolvido 
nesse projeto tem o título “Geometria Bi-Lipchitz Invariante” e será supervisionado pelo 
Prof. Nivaldo de Göes Grulha Júnior, do Departamento de Matemática do ICMC-USP. 
Tendo-se em vista o trâmite impecável do presente processo que vai desde a 
aprovação do Prof. Thiago no processo seletivo do doutorado, com atribuição de bolsa 
de estudos da Capes/CNPq, passando pela Comissão de Pesquisa e pela plenária do 
DMAT e pela anexação dos documentos necessários, até a liberação final do 
professor por parte da UFES, além do reconhecimento por parte do DMAT da 
relevância do trabalho a ser desenvolvido na USP, sou de parecer favorável à 
aprovação da presente solicitação. Em votação o parecer, aprovado a unanimidade. 
4.2 – Proc. Nº 23068.019352/2013-82 – Prof. Maico Felipe Silva Ribeiro/DMAT – 

Leitura do parecer dado pela relatora Profa. Ana Cristina Staut Simmer Schunk 
informando que se trata o presente processo da solicitação de afastamento do Prof. 
Maico Felipe Silva Ribeiro para Doutorado na USP, a partir de 10 de março de 2014. 
Informa-se que o professor iniciou exercício no DMAT em 09/12/2010; Considerando-
se que toda a Documentação necessária foi apresentada, conforme Art. 15 da 
Resolução 31/2012-CEPE; Considerando-se que a Sra. Chefe do DMAT na página 67 
declarou que o afastamento do docente não acarretará prejuízo aos cursos que 
incorporam disciplinas por esta unidade departamental; Considerando-se que a Lei 
Maior 12.772/12 que dispõe sobre a estruturação do plano de carreiras e cargos de 
Magistério Superior, em especial Art. 30, possibilita o afastamento para realização de 
Mestrado ou Doutorado, independentemente do tempo de ocupação do cargo, esta 
Conselheira é favorável ao afastamento do professor para cursar Doutorado. Em 
votação o parecer, aprovado por unanimidade. . Ponto 5 – Unificação das 
Disciplinas dos cursos de Estatística, Física, Matemática e Química/CCE – 

Aprovada por unanimidade a unificação das disciplinas apresentada pelos 
Coordenadores dos cursos de Estatística, Física, Matemática e Química/CCE. . Ponto 
6 – Proc. N.º 23068.024408/2013-11 –-  Projeto de Pesquisa –– “Desenvolvimento 
de Técnica Analítica de Caracterização e Quantificação de Parafina em Petróleo 
com foco nas Atividades de Logística e Abastecimento – Coordenador: Prof. 
Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro - Termo de Cooperação: 0050.0087419.13.9 
UFES x PETROBRÁS – Fundação de Apoio: FEST – O Proc. Nº 

23068.024408/2013-11 – Projeto de Pesquisa “Desenvolvimento de Técnica Analítica 
de Caracterização e Quantificação de Parafina em Petróleo com foco nas Atividades 
de Logística e Abastecimento”, será coordenado pelo Professor Eustáquio Vinicius 
Ribeiro de Castro, foi aprovado pela Comissão de Pesquisa do Departamento de 
Química/UFES,  que será desenvolvido no Núcleo de Competências em Química do 
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Petróleo (NCQP/LabPetro), e o tempo de vigência será de 24 (vinte quatro) meses, o 
Termo de Cooperação  é um compromisso entre a UFES e a Petrobrás, e a Fundação 
de Apoio contratada foi a Fundação Espírito Santense de Tecnologia/FEST. Em 
votação, aprovado por unanimidade. A Conselheira, Profa. Ana Cristina Staut S. 
Schunk solicitou que os Coordenadores enviem os projetos com antecedência para 
que tenham parecer de um relator. . Ponto 7 – Apreciação da criação do 
Laboratório de Astrofísica e Astronomia – LASTRO/DFIS, do Coordenador do 
LASTRO, Coordenador do Observatório Astronômico e Coordenador do GOA – 
Retirado de pauta.  . Ponto 8 – Relatório Semestral de Atividades em nível de 
Doutorado: 8.1 – Prot. Nº23068.770731/2013-60 – Prof. Mauro César Martins 
Campos – período: 2013/1 – Leitura do parecer dado pela Coordenação de pesquisa 
do CCE informando que “a Profa. Ana Cristina Staut Simmer Schunk, chefe do 
Departamento de Estatística da UFES, encaminhou o relatório de atividades ao nível 
de doutorado junto ao Programa de Pós-graduação em Informática, área de 
concentração Ciência da Computação, da Universidade Federal do Espírito santo, no 
período de 2013/1. Nos documentos comprobatórios foram anexados: o histórico 
escolar com as disciplinas cursadas da data de ingresso no curso (2011/1) até 2013/1, 
a solicitação de matrícula em disciplinas do período 2013/1 e o planejamento de 
estudos para o semestre de 2013/1 e o planejamento de estudos para o semestre 
2013/2. A previsão de defesa da tese é em 2014/2. O relatório semestral de atividades 
foi aprovado na oitava reunião ordinária do departamento de estatística, realizada no 
dia 18 de outubro de 2013. Desse modo, a comissão de pesquisa é de parecer 
favorável a aprovação do relatório de atividades do Prof. Mauro César Martins 
Campos. Em votação o parecer, aprovado por unanimidade. -  8.2 – Prot. 
Nº23068.77070725/2013-11 – Profa. Martha Werneck Poubel – período: 2013/1 – 
Leitura do parecer dado pela Coordenação de pesquisa do CCE informando que “a 
Profa. Ana Cristina Staut Simmer Schunk, chefe do Departamento de Estatística da 
UFES, encaminhou o relatório de atividades ao nível de doutorado junto ao Programa 
de Pós-graduação em Educação e Linguagens; Matemática, da Universidade Federal 
do Espírito Santo, no período 2013/1, da Profa. Martha Werneck Poubel. No relatório 
consta que a profa. Martha Werneck Poubel realizou a defesa pública da tese 
intitulada: “Os primeiros processos censitários brasileiros e o desenvolvimento da 
matemática-estatística no Brasil de 1872 a 1939”, sendo aprovada sem reservas. O 
desenvolvimento acadêmico está todo comprovado. Foram anexados ao processo: 
histórico escolar com as disciplinas cursadas e o atestado da defesa da tese. O 
relatório semestral de atividades foi aprovado na oitava reunião ordinária do 
departamento de estatística, realizada no dia 18 de outubro de 2013. Desse modo, a 
Coordenação de Pesquisa do CCE é de parecer favorável a aprovação do relatório de 
atividades da Profa. Martha Werneck Poubel. Em votação o parecer, aprovado por 
unanimidade. . Ponto 9 – Prot. Nº23068.78547/2013-05 -   Apreciação das 
Atividades Administrativas do DMAT – Leitura do parecer dado pelo Conselheiro 
Prof. Valdemar Lacerda Junior informando que “trata-se o presente da solicitação do 
DMAT para apreciação pelo Conselho do CCE de sua proposta de carga horária 
alocada as atividades administrativas. A maioria das atividades propostas foi alocada 3 
horas semanais, o que está de acordo com as cargas horárias alocadas para 
atividades semelhantes, em outros departamentos do CCE. A única exceção foi a 
coordenação do LEAMA com 8 horas semanais. A referida alocação de carga horária 
foi devidamente aprovada pelo DMAT em 27/11/2013. S.M.J. sou de parecer favorável 
a aprovação da alocação de carga horária, enfatizando que não se trata de uma 
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redução de carga horária didática, e sim de uma alocação de carga horária para 
fins de contabilização das 40 horas semanais exigidas ou seja esta carga horária 
aqui aprovada não pode ser utilizada para contabilizar a carga horária mínima 
em disciplinas que é de 8 horas semanais”. Em votação, aprovada por 
unanimidade. . Ponto 10 – Proc. Nº 23068.024897/2013-19 – Solicitação de 
Abertura de Concurso de Professor Visitante Estrangeiro/DMAT – A Chefe do 

Departamento de /Matemática encaminhou a Direção do CCE, o Memorando Nº 
138/2013-DMAT/CCE solicitando abertura de Edital para Professor Visitante 
Estrangeiro para o Departamento de Matemática, com 01 vaga, área/subárea d.e 
conhecimento: Matemática/Matemática Aplicada, regime de trabalho: 40 DE, Titulação 
mínima exigida: Doutorado. Em votação, aprovada por unanimidade. Nesse momento 
o Chefe em exercício do Departamento de Química pediu a inversão da pauta: o ponto 
11 passar para o treze, o ponto 12 passar para o ponto 11, e o ponto 13 passar para o 
ponto 12, sendo aprovada a inversão dos pontos.   . Ponto 11 – Encargos 
Acadêmicos e Administrativos 2013-1 dos Departamentos de Estatística, Física, 
Matemática e Química – O Diretor do CCE, Prof. Armando Biondo Filho deu ciência 

aos Conselheiros dos Encargos Acadêmicos e Administrativos 2013-1 dos 
Departamentos de Estatística, Física, Matemática e Química. Em votação, aprovados 
por unanimidade. . Ponto 12 – Relatório Anual de Atividades 2012 dos 
Departamentos de Física, Matemática e Química – O Diretor do CCE, Prof. 

Armando Biondo Filho deu ciência aos Conselheiros do Relatório de Atividades dos 
Departamentos  de  Matemática e Química, que foram colocados em votação e 
aprovados por unanimidade. . Ponto 13 – Apreciação da Proposta de Regulamento 
da Flexibilização da Jornada de Trabalho dos Servidores Técnico-
Administrativos em Educação do Centro de Ciências Exatas/UFES – O 
representante dos servidores técnico-administrativos em Educação do CCE 
apresentou ao Conselho Departamento do CCE a proposta de regulamento da 
flexibilização da jornada de trabalho dos servidores técnico-administrativos em 
Educação do CCE. Foi discutido e o Diretor do CCE, prof. Armando Biondo Filho 
comunicou que iria verificar o que foi aprovado nos outros Centros, e solicitar ao 
Presidente do Conselho Universitário da UFES a prorrogação  do prazo para o 
encaminhamento dos formulários e propostas do CCE. 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,  dezessete de dezembro de dois mil e treze. 
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