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Prof. Dr. Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro
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APRESENTAÇÃO
O Centro de Ciências Exatas (CCE) da Universidade Federal do Espírito Santo
foi concebido e implantado no dia 29 de novembro de 1991, objetivando a ampliação de ofertas de cursos. Na ocasião, o Conselho Universitário e o Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão da UFES aprovaram através da Resolução 03/91,
a criação do CCE abrangendo dois departamentos: o de Física e Química, e o de
Matemática e Estatística. Em sete de agosto de 1992 foi regulamentado o novo
Centro de Ciências Exatas pelo CEPE. Desde então o CCE teve cinco diretores
e passou por profundas mudanças, desde os momentos de maior dificuldade financeira e de pessoal no final da década de 90 aos anos de ouro entre os 2007
e 2012.
O CCE conta com cursos de Graduação nas áreas de Estatística, Física, Matemática e Química e 6 programas de Pós- Graduação. A comunidade acadêmica
do CCE é composta por estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação, servidores técnicos e docentes engajados na missão do centro que é "Gerar, difundir e divulgar o conhecimento em ciências exatas, tecnologia e inovação, aliado à formação de recursos humanos e às demandas da sociedade".
Importante reconhecermos que o contexto político atual em meio a uma pandemia gera muitas incertezas quanto ao desempenho da economia e à manutenção das políticas de expansão e manutenção do ensino superior público federal.
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Avaliando este cenário, precisaremos intensificar nossas ações, buscando soluções que possibilitem aprimorar os modelos de gestão atuais, visando maior eficiência e eficácia; buscar novas possibilidades de financiamento de custeio e investimento; e realizar novas parcerias com instituições governamentais e não
governamentais.
Neste cenário desafiador será necessária a introdução de mecanismos e ferramentas de gestão modernos que deverão possibilitar ao CCE se adaptar, implementando um modelo de gestão que aumente a sua capacidade de respostas às
novas demandas, ao mesmo tempo que prospecta novas oportunidades.
A ocasião da eleição da direção do centro representa uma oportunidade para
discutirmos o CCE que queremos e levantar um conjunto de ideias que possam
ser postas em prática, com vistas ao atendimento dos anseios da nossa comunidade acadêmica.
Neste contexto apresentamos a chapa 100% CCE com RENOVAÇÃO E EXPERIÊNCIA, composta pelos professores Etereldes Gonçalves Júnior e Eustáquio
Vinicius Ribeiro de Castro, respectivamente candidatos à Diretor e Vice-Diretor
para o quadriênio de 2021-2025, cujo plano de trabalho resumido é apresentado
neste documento.

A chapa 100% CCE com RENOVAÇÃO E EXPERIÊNCIA está compromissada
com uma administração pautada na ética; na gestão transparente, racional, democrática e resolutiva; no cuidado das pessoas, capaz de viabilizar a produção e
a difusão do saber, sob os pilares da sustentabilidade, aliados à promoção da
excelência acadêmica, da qualidade de vida e da convivência social.
Conhecendo a realidade do CCE e, consequentemente suas necessidades, nossas ações serão norteadas pelas demandas dos professores, técnicos e estudantes, garantindo uma gestão participativa e democrática. O compromisso da
chapa é lutar pela garantia e melhoria das condições de trabalho de professores
e técnicos administrativos, dotando os ambientes de trabalho (secretarias, laboratórios e salas de aula) da melhor infra-estrutura possível, ampliar os espaços
físicos, aumentar o quadro de pessoal, adquirir novos equipamentos e materiais,

Este documento foi assinado digitalmente por ETERELDES
EUSTAQUIO VINICIUS
GONCALVES
RIBEIRO
JUNIOR
DE CASTRO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/131866?tipoArquivo=O
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/131737?tipoArquivo=O

sempre dentro de um trabalho de equipe, somando esforços, seja no âmbito do
próprio CCE e da UFES, seja em relação aos órgãos público e empresas privadas e a comunidade em geral, tendo como princípio básico obter as melhores
condições para o ensino, a pesquisa e a extensão.
Do ponto de vista administrativo buscaremos realizar uma administração transparente, ágil em seus processos, autossustentável e independente, sem perder
de vista a importância de uma boa relação com os demais setores da UFES.
Acreditamos que assim, daremos um maior dinamismo e efetividade às ações
praticadas por toda a nossa comunidade do CCE.
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
Os princípios norteadores para o planejamento, desenvolvimento e gestão do
CCE são a participação democrática, a transparência, a inovação, a acessibilidade, a sustentabilidade e a inclusão social.
Algumas iniciativas planejadas são:
•

Criar uma comissão especial com representação de todos os setores do
CCE para a proposição do Regimento Geral do Centro.

•

Discutir e avaliar o Plano de Desenvolvimento Institucional do Centro,
com participação ampla da comunidade acadêmica, criando mecanismos
para acompanhamento, avaliação e replanejamento.

•

Fortalecer as comissões de Ensino, de Pesquisa e de Extensão do CCE,
comissões de assessoramento do Conselho Departamental.

•

Coordenar ações de promoção da prevenção em saúde e atuação sobre a
qualidade de vida dos servidores técnico-administrativos, docentes e discentes, fortalecendo, ampliando e propondo novos processos para a comunidade acadêmica do CCE.

•

Criar a Secretaria de Projetos, com a finalidade de apoiar a execução e o
acompanhamento da realização de projetos, convênios e assemelhados, fazendo a interlocução com os setores públicos e privados, no que se refere
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ao estabelecimento de parcerias, captação de recursos, gerenciamento de
execução e prestação de contas.
•

Propiciar o melhor ambiente para a tomada de decisões, com base na efetividade e na eficácia da alocação de recursos no CCE.

•

Aprimorar e fortalecer as secretarias Acadêmica e de Gestão, em particular,
priorizando o fluxograma dos processos pertinentes a cada uma delas.

•

Aprimorar e modernizar os canais de comunicação do centro, tanto para o
público interno quanto externo, garantindo transparência nas ações e cuidando da reputação da instituição.

•

Garantir e incentivar a participação estudantil nos órgãos colegiados do centro.

•

Promover ações de integração entre os setores do centro a fim de garantir
ambiente acadêmico e de trabalho adequados.

•

Fazer avaliação permanente das condições de trabalho, comunicação e processos.

•

Implantar infraestrutura permanente de videoconferência e produção de material didático digital no CCE.

•

Implantar gestão racional do espaço físico do centro a fim de garantir maior
eficiência e eficácia em seu uso. Estimular compartilhamento de espaços e
laboratórios para garantir maior integração entre os diversos departamentos
e cursos.

•

Fortalecer a Comissão Própria de Avaliação do CCE a fim de aprimorar o
processo de autoavaliação do Centro.
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ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
Os princípios para o ensino, pesquisa e extensão devem contribuir para o acesso, a permanência e a conclusão dos cursos pelos estudantes da graduação e
da pós-graduação da UFES, na perspectiva de democratização do ensino, inclusão social, acessibilidade e participação. Sempre pautado pela excelência acadêmica.
Algumas ações planejadas são:
•

Aprimorar os mecanismos de avaliação interna dos cursos com vistas nos
indicadores nacionais e internacionais, em consonância com a CPAC do
CCE e a Comissão Própria de Avaliação da UFES.

•

Promover e aperfeiçoar, em parceria com os colegiados de curso e com a
Câmara Local de Graduação, o processo de acompanhamento dos

es-

tudantes a fim de garantir a permanência estudantil.
•

Fomentar as atividades de Graduação e Pós-graduação associando ações
e projetos de ensino, de pesquisa e de extensão.

•

Envidar todos os esforços para que a biblioteca setorial do CCE seja integrada ao sistema de bibliotecas da UFES com recursos de acessibilidade e
inclusão digital e garantir seu funcionamento nos três turnos de atividades
acadêmicas;

•

Consolidar e modernizar os laboratórios multiusuários de Ensino e Pesquisa.
Destacamos como prioridade a reforma e modernização do LCEX;

•

Fomentar a prospecção de editais para desenvolvimento de atividades de
pesquisa e extensão;

•

Estimular projetos que aliam cultura e popularização da ciência no âmbito do
CCE;

•

Promover maior integração entre a graduação e a Pós-graduação estimulando projetos de iniciação científica e PIBID;

Este documento foi assinado digitalmente por ETERELDES
EUSTAQUIO VINICIUS
GONCALVES
RIBEIRO
JUNIOR
DE CASTRO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/131866?tipoArquivo=O
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/131737?tipoArquivo=O

•

Estimular a capacitação de secretários, coordenadores e chefe de departamento para as atividades de gestão acadêmica e financeira.

•

Apresentar um Projeto de Desenvolvimento Institucional do CCE para pesquisa, nos moldes do que está sendo realizado no Ensino com enorme sucesso e que contribuiu para grande avanço nas notas dos cursos de graduação do CCE nas avaliações do MEC.

GESTÃO DE PESSOAS
A gestão de pessoas tem como princípios a promoção do diálogo, motivação dos
servidores, o cuidado das pessoas e a promoção da saúde.
Algumas iniciativas planejadas são:
•

Fomentar a participação em programas de capacitação, formação específica e geral, incluindo a educação formal (graduação, lato sensu e stricto
sensu) para servidores técnicos-administrativos do CCE.

•

Aprimorar os mecanismos de diálogo contínuo e representativo dos setores
junto à Direção.

•

Estimular as parcerias entre técnicos administrativos e docentes no âmbito
da pesquisa e extensão.

•

Ampliar os espaços de convivência existentes e criar novos, visando a socialização e integração entre os servidores e os discentes.

INFRAESTRUTURA
As ações de intervenção sobre a infraestrutura do CCE deverá se orientar pelos
seguintes princípios básicos: planejamento, qualidade, sustentabilidade, abrangência, eficiência e eficácia.
Daremos continuação à revitalização, à modernização e à ampliação da infraestrutura física do CCE na nossa administração. O CCE expandiu de forma significativa na última década, em especial na última administração, com a conclusão
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do prédios de laboratórios, melhorias na área externa e a conclusão do prédio
das pós-graduações de Matemática e Química. A aquisição de equipamentos de
pesquisa foi também muito significativa, colocando o CCE na ponta em termos
de parque instrumental na Ufes e até no país. Entretanto, têm-se ainda muitas
demandas a serem atendidas, como por exemplo nossa prioridade neste sentido
será uma reforma completa no IC1, além de uma revisão completa nas redes
elétricas e de lógica do Centro. Aprimorar a infraestrutura para melhor atender a
comunidade acadêmica no turno noturno, como por exemplo a melhoria da iluminação nas áreas internas e acessos do CCE. A partir de um estudo envolvendo os vários setores do CCE buscaremos modos de fazermos as manutenções
na parte predial e de equipamentos do Centro aproveitando a alta capacidade
técnica da nossa comunidade para propor soluções inovadoras aos problemas
de infraestrutura do CCE.
GESTÃO ADMINISTRATIVA
O planejamento, o diálogo e a transparência serão a tônica da nossa gestão. A
experiência nos tem mostrado que a efetividade das ações só será atingida se
houver um planejamento cuidadoso, participativo, dentro de um ambiente colaborativo e solidário da comunidade acadêmica do CCE.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A excelência acadêmica deve ser buscada em consonância com as aspirações
sociais, com especial sensibilidade ao desenvolvimento social e à busca por
igualdade de direitos e ampla cidadania, aliando estas ações de formação e produção de conhecimentos com as possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias desenvolvidas pela comunidade acadêmica do CCE nas diferentes áreas.
Nesta perspectiva, a chapa 100% CCE com RENOVAÇÃO E EXPERIÊNCIA se
apresenta para a comunidade acadêmica do CCE.
Vitória, 02 de fevereiro de 2021.

Este documento foi assinado digitalmente por ETERELDES
EUSTAQUIO VINICIUS
GONCALVES
RIBEIRO
JUNIOR
DE CASTRO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/131866?tipoArquivo=O
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/131737?tipoArquivo=O

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PROTOCOLO DE ASSINATURA
O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
EUSTAQUIO VINICIUS RIBEIRO DE CASTRO - SIAPE 1172693
Departamento de Química - DQ/CCE
Em 03/02/2021 às 17:25
Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/131737?tipoArquivo=O

Este documento foi assinado digitalmente por ETERELDES
EUSTAQUIO VINICIUS
GONCALVES
RIBEIRO
JUNIOR
DE CASTRO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/131866?tipoArquivo=O
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/131737?tipoArquivo=O

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PROTOCOLO DE ASSINATURA
O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
ETERELDES GONCALVES JUNIOR - SIAPE 1653974
Departamento de Matemática - DM/CCE
Em 03/02/2021 às 21:20
Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/131866?tipoArquivo=O

Este documento foi assinado digitalmente por ETERELDES GONCALVES JUNIOR
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/131866?tipoArquivo=O

