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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO CENTRO DE 
CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS, REALIZADA AOS DEZENOVE DIAS DO MÊS DE 
JUNHO DE DOIS MIL E DOZE.

Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e doze, às quatorze horas, na Sala de 
Reuniões do Prédio da Administração do Centro de Ciências Humanas e Naturais, estiveram 
reunidos os seguintes Conselheiros: Renato Rodrigues Neto - Presidente, Julio Cesar 
Bentivoglio -  Vice-Diretor do CCHN, Antonio Celso de Oliveira Goulart, Gilberto Fonseca 

10 Barroso, Jurema José de Oliveira, Mariane Lima de Souza, Maria Beatriz Nader, Maurício 
Abdalla Guerrieri, Orlindo Francisco Borges Filho, Alexsandro Rodrigues Meireles, Josemar 
Machado de Oliveira, Mário Cláudio Simões, Marisa Silva de Moraes, Edenize Ponzo Peres e 
Arthur Octávio de Melo Araújo. Justificadas as ausências dos Conselheiros: Luiz Noburu 
Muramatsu, Yuri Luiz Reis Leite e Elizabeth Maria Andrade Aragão. Não houve a presença dos 

15 representantes discentes e do representante técnico-administrativo por encerramento dos 
mandatos e falta de novas indicações. Havendo quorum, o presidente deu início à sessão. 1. 
Comunicações: 1.1. Do presidente, professor Renato Rodrigues Neto -  Greve dos 
Professores e Técnicos Administrativos da UFES; 5o Encontro Técnico UFES X PETROBRÁS 
a ser realizado em 04/07/2012, de 8 às 16 horas, no Auditório do Núcleo de Competências em 

20 Química do Petróleo -  CCE; Reunião com os responsáveis de cada Departamento pelas
páginas da internet, dia 25/07/2012, às 14 horas, na sala de reuniões do Conselho 
Departamental do CCHN; Início das obras dos prédios da Pós Graduação; Solicitando aos 
Chefes de Departamento que assinem também os formulários de solicitação de diárias e 
passagens. 2. Aprovação de Atas: Atas dos dias 24/04 e 08/05/2012, distribuídas 

25 previamente. Em discussão e votação, foram as referidas atas APROVADAS por unanimidade.
3. Expediente: Inclusões: 1. 4.27 -  Processo n° 011336/2012-61 -  Departamento de 
Geografia encaminhando solicitação de Licença para Capacitação. Interessado: Prof. Antonio 
Celso de Oliveira Goulart. Período: 06 de agosto a 05 de novembro de 2012. 2. 4.28 -  
Processo n° 011148/2012-32 -  Departamento de Oceanografia e Ecologia encaminhando 

30 contrato a ser celebrado entre a PETROBRÁS e a UFES, visando a execução do Projeto
AMBES -  “Caracterização Ambiental da Bacia do Espírito Santo e porção norte da Bacia de 
Campos (Sistema Pelágico e Físico-Química da Água e Sedimentos)”. 3. 4.29 -  Processo n° 
006066/2012-21 - Departamento de Línguas e Letras encaminhando solicitação de abertura de 
Concurso Público de Provas e Títulos para a nomeação de um Professor Assistente, na área 

35 de Letras Estrangeiras Modernas - Inglês, em Regime de Trabalho de quarenta (40) horas 
semanais com Dedicação Exclusiva, em vaga de aposentadoria da Professora Donária 
Romeiro Carvalho Inge. Banca Examinadora: Titulares -  Aurélia Leal Lima Lyrio (Presidente), 
Roberto Ferreira Junior (membro interno) e José Carlos Paes de Almeida Filho (membro 
externo - UNB). Suplentes: Andrea Mattos (Externo - UFMG) e Alexsandro Rodrigues Meireles 

40 (Interno). Comissão Central de Inscrição: Mariza Silva de Moraes. APROVADAS as inclusões.
Exclusão: Itens: 4.19. Processo n° 006714/2012-94 -  Línguas e Letras encaminhando
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solicitação de Prestação de Serviço Voluntário. Período: 2012/1. Interessado: Cristiana 
Aparecida Reimann. 4.20. Processo n° 007837/2012-42 -  Departamento de Psicologia Social 
e do Desenvolvimento encaminhando solicitação de afastamento de interesse do Professor 

45 Agnaldo Garcia, para participar do Congresso Bienal da Associação Internacional de Pesquisa 
do Relacionamento (IARR), em Chicago, EUA. Período: 12 a 16 de julho de 2012. 
APROVADAS as exclusões. 4. Pauta: 4.01. Protocolado n° 715669/2012-62 -  Departamento 
de Línguas e Letras encaminhando proposta de realização do XIV Encontro Regional dos 
Estudantes de Letras. Período: 07 a 10 de junho de 2012. Local: Dependências do CCHN. 

50 Interessado: Profa. Edenize Ponzo Peres e Alunas Samine de Almeida Benfica e Francielli 
Noya Toso. Relator: Antonio Celso de Oliveira Goulart (DGEO). Parecer: “Trata o presente 
parecer do pedido de aprovação do projeto do Encontro Regional de Estudantes de Letras -  Região 
Sudeste na Ufes de interesse do Centro Acadêmico de Letras -  Português cujo o tema é “Dimensões 
Políticas da Linguagem: Diálogos para compreender a contemporaneidade”. O evento está previsto para 

55 ser realizado durante a semana de 07 a 10 de Junho de 2012, durante vigência do recesso semestre 
letivo previsto no calendário acadêmico e o final de semana subseqüente, período no qual não oferece 
prejuízo às atividades didáticas ou administrativas regulares. Feita essa consideração, passamos aqui a 
análise da proposta apresentada em seus aspectos estruturais: O projeto executivo do XIV EREL 2012 
aponta atividades acadêmicas previstas para serem desenvolvidas sob a forma de conferências; mini- 

60 cursos; mesas-redondas; comunicações; grupos de discussões a em espaços próprios do Departamento 
de Línguas e Letras como salas do edifício Bernadette Lyra, e outros espaços do CCHN como auditórios 
do IC2 e sala do anexo didático, além de auditórios do IC4 e CCE sendo os dois últimos pertencentes a 
outros centros cuja utilização encontra-se em fase de ser assegurada para o evento. Entre os eventos 
culturais previstos, as duas festas temáticas propostas têm indicadas como local realização o espaço de 

65 festas do SINTUFES, condição ainda não ratificada no projeto, mas que possui a adequação necessária,
assim como as manifestações artísticas sob a forma de saraus estão previstas para a realização em 
espaços do auditório do CCJE e em espaço aberto do CCHN, estando, portanto especificados e 
devidamente adequados para a realização. O evento prevê o monitoramento por seguranças 20 que 
diante do número previsto (grifo do relator) de 500 participantes, resultando na proporção de 1/25, 

70 relação essa que considera o quantitativo absoluto de 20 seguranças (apontado no projeto) para um total
estimado de estudante, condição essa que permite a flutuação da relação proporcional para o que o 
projeto indica que a solicitação será efetuada pela Assessoria de Projetos Especiais em contato com 
setor competente para esse serviço na Universidade visando a melhor condição proporcional para esse 
propósito. No ponto em que trata da estrutura de alimentação a comissão organizadora aponta na 

75 revisão do projeto original que o espaço a ser destinado ao propósito é o do centro de recreação dos
servidores, viabilizado por distribuição de marmitas custeadas pela comissão organizadora a um valor 
unitário de R$ 4,50 previsto em orçamento do projeto. Em relação à infra-estrutura de banheiros, o 
projeto prevê a contratação de dez banheiros químicos que se somarão aos instalados no CCHN, os 
quais entendemos se tratar daqueles localizados nos ICs II e III, resultando em um total de 18 banheiros, 

80 sendo as unidades presentes nos edifícios de uso múltiplos indivíduos (até 4 no caso dos masculinos e 2
no casos dos femininos), elevando para 34 o uso simultâneo de sanitários perfazendo uma proporção 
aproximada de 14/1 (14,7) diante da estimativa de público apontada no projeto. Entretanto cabe ressaltar 
que esse item ainda é objeto de negociação com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoal conforme 
despacho de 22/04/2012 do DSG/PU/Ufes. A alternativa prevista com relação à utilização dos vestiários 

85 do Centro de Educação Física e do Desporto (CEFD) presente no projeto original é apfesentado sob a



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
forma de contratação de 2 containers sanitários com 7 duchas cada totalizando 14 duchas a serem 
utilizadas simultaneamente. Ressalve-se aqui, porém o fato de que essa utilização não se encontrava 
assegurada até a data de 23/04/2012 e sim prevista pela comissão organizadora. Quanto a alojamentos 
não foram apresentadas as alternativas para a utilização das dependências dos ICs para esse propósito 

90 e sim passa constar no projeto o número estimativo de 200 solicitações de encontristas com essa
demanda nas dependências do IC3 a ser atendida. Os esclarecimentos para os questionamentos aqui 
colocados são fundamentais para a formação de juízo de avaliação acerca do solicitado. Entretanto, é 
importante que se esclareça a importância já  salientada de um evento acadêmico de abrangência 
regional organizado pelos discentes do curso de Letras. Diante das ponderações aqui efetuadas 

95 considero que o projeto apresenta ajustes importantes na sua instrução, sendo o meu parecer favorável
a sua realização na condição deste Conselho deliberar favoravelmente à questões referentes a estrutura 
de alojamentos e locais para banhos, visando o atendimento das condições necessárias para realização 
do evento’’. Encaminhado ad refe rendum  do Conselho Departamental referendando o parecer 
do Relator. Posto em votação foi o presente expediente REFERENDADO pelo Conselho 

100 Departamental. 4.02. Processo n° 006064/2012-87 -  Departamento de Línguas e Letras
encaminhando solicitação de abertura de Concurso Público de Provas e Títulos para a 
nomeação de um Professor Assistente, na área de Letras Estrangeiras Modernas - Francês, 
em Regime de Trabalho de quarenta (40) horas semanais com Dedicação Exclusiva, em vaga 
de aposentadoria da Professora Maria Elizabeth de Sá Cunha Pinheiro. Banca Examinadora: 

105 Titulares -  Pedro José Mascarello Bisch (Presidente), Santinho Ferreira de Souza (membro
interno) e Márcio Venício Barbosa (membro externo). Suplentes: Christianne Rochebois 
(Externo) e Eric Guy Claude Laporte (Interno). Comissão Central de Inscrição: Mariza Silva de 
Moraes. Relator: Mariane Lima de Souza (DPSO). iParecer: Favorável à aprovação. 
Encaminhado ad  refe rendum  do Conselho Departamental. O Senhor Presidente esclareceu 

110 aos presentes que, por solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, este expediente 
retornou ao Departamento de Línguas e Letras para que fosse anexado ao processo o 
programa do certame e a bibliografia pertinente e que a Comissão Examinadora não podia ser 
aprovada ad referendum do Conselho Departamental. Diante dos fatos, o expediente retornou 
a Relatora para novo parecer. Parecer: “Considerando que o processo foi devidamente instruído, 

115 com inclusão das informações faltantes, somos, s.m.j. favoráveis á abertura de Concurso Público de
Provas e Títulos na área de Letras Estrangeiras Modernas -  Francês, pelo Departamento de Línguas e 
Letras”. Em discussão e votação, foi o parecer da Relatora APROVADO por unanimidade. 4.03. 
Processo n° 007539/2012-52 -  Colegiado de Curso de Graduação em Psicologia 
comunicando a eleição das Professoras Célia Regina Rangel Nascimento e Ana Paula 

120 Figueiredo Louzada, Coordenadora e Subcoordenadora, respectivamente, do referido
Colegiado de Curso. Período: junho/2012 a 2014. Encaminhado ad referendum do Conselho 
Departamental. Posto em votação foi o presente expediente REFERENDADO pelo Conselho
Departamental. 4.04. Processo n° 008317/2012-57 -  Departamento de Oceanografia e
Ecologia encaminhando Eleição dos Professores Gilberto Fonseca Barroso e Luiz Fernando 

125 Loureiro Fernandes, Chefe e Subchefe, respectivamente, para um período de vinte e quatro
meses, a partir da data de publicação. Encaminhado ad referendum do Conselho
Departamental. Posto em votação foi o presente expediente REFERENDADO pelo. Conselho



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Departamental. 4.05. Protocolado n° 731344/2012-27 -  Departamento de Geografia 
encaminhando solicitação de aumento no quantitativo de membros suplentes, de um para 

130 quatro, bem como encaminhando os nomes dos referidos membros para a realização do 
concurso Público de Provas e Títulos, conforme Edital 15/2012-R: Professores Doutores: Lia 
Osório Machado (UFRJ); Leila Christina Duarte Dias (UFSC); Wanderley Messias da Costa 
(USP). Relator: Orlindo Francisco Borges Filho (DCBIO). Parecer: Favorável à aprovação. 
Encaminhado ad referendum do Conselho Departamental. Posto em votação foi o presente 

135 expediente REFERENDADO pelo Conselho Departamental. 4.06. Protocolado n° 
731332/2012-01 -  Departamento de Geografia encaminhando solicitação de alteração no 
calendário de provas para a realização do concurso Público de Provas e Títulos, conforme 
Edital 15/2012-R, por coincidir com as férias dos membros da Comissão de Avaliação, bem 
como alterar o horário das inscrições, de 15 às 19 horas, para 14 às 18 horas. Relator: Orlindo 

140 Francisco Borges Filho (DCBIO). Parecer: Favorável à aprovação. Encaminhado ad
referendum do Conselho Departamental. Posto em votação foi o presente expediente 
REFERENDADO pelo Conselho Departamental. 4.07. Protocolado n° 731808/2012-03 -  
Memorando 01/2012-CE/CCHN encaminhando proposição de Normas Eleitorais para 
Representante do Corpo Técnico Administrativo no Conselho Departamental do CCHN/UFES. 

145 Relator: Marcelo Martins Barreira (DFIL). Parecer: Favorável à aprovação. Encaminhado ad
referendum do Conselho Departamental. Posto em votação foi o presente expediente 
REFERENDADO pelo Conselho Departamental. 4.08. Protocolado n° 739715/2011-38 -  
Colegiado do Curso de História encaminhando para apreciação as atividades curriculares 
complementares do Curso de História. Relator: Mário Cláudio Simões. Parecer: Favorável à 

150 aprovação. Encaminhado ad referendum do Conselho Departamental. Posto em votação foi o
presente expediente REFERENDADO pelo Conselho Departamental. 4.09. Protocolado n° 
721171/2012-39 -  Departamento de Oceanografia e Ecologia encaminhando Relatório técnico 
do Projeto “Coleção Ictiológica da UFES (ciufes)”, referente ao período de janeiro a dezembro 
de 2011. Interessado: Jean-Christophe Joyeux. Relator: Donato de Oliveira. Parecer: 

155 Favorável à aprovação. Encaminhado ad referendum do Conselho Departamental. Posto em
votação foi o presente expediente REFERENDADO pelo Conselho Departamental. 4.10. 
Processo n° 005880/2012-73 Departamento de Línguas e Letras encaminhando solicitação de 
afastamento para apresentação de trabalho na X jornadas Andinas de Literatura Latino 
Americanas -  JALLA 2012, a ser realizado em Cali, Colômbia. Período: 29 de julho a 05 de 

160 agosto de 2012. Interessado: Maria Mirtis Caser. Relator: Orlindo Francisco Borges Filho
(DCBIO). Parecer: Favorável à aprovação. Encaminhado ad referendum do Conselho 
Departamental. Posto em votação foi o presente expediente REFERENDADO pelo Conselho 
Departamental. 4.11. Processo n° 006699/2012-84 -  Departamento de Línguas e Letras 
encaminhando solicitação de afastamento de interesse da Professora Maria José Angeli de 

165 Paula, para participar da II Escola de verão do Instituto de Altos Estudos em Ciências Sociais,
em Paris, França. Período: 22 de julho a 02 de agosto de 2012. Relator: Maria Beatriz Nader 
(DHIS). Parecer: Favorável à aprovação. Encaminhado ad referendum do Conselho 
Departamental. Posto em votação foi o presente expediente REFERENDADO pelo Conselho
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Departamental. 4.12. Processo n° 008554/2012-18 -  Departamento de Ciências Biológicas 
170 encaminhando solicitação de afastamento, de interesse do Professor Albert David Ditchfield,

para curso de Pós-Doutoramento no Royal Ontário Museum, em Toronto, Canadá. Período: 1o 
de Agosto de 2012 a 31 de Janeiro de 2013. Relator. Antonio Celso de Oliveira Goulart 
(DGEO). Parecer: Favorável à aprovação. Encaminhado ad referendum do Conselho 
Departamental. Posto em votação foi o presente expediente REFERENDADO pelo Conselho 

175 Departamental. 4.13. Processo n° 005743/2012-39 -  Departamento de Línguas e Letras 
encaminhando solicitação de afastamento, de interesse da Professora Virginia Beatriz 
Baesse Abrahão, para curso de Pós-Doutoramento na Universidade Federal de Minas Gerais, 
na área de Semântica. Período: Agosto de 2012 a Julho de 2013. Relator: Orlindo Francisco 
Borges Filho (DCBIO). Parecer: Favorável à aprovação. Em discussão e votação, foi o parecer 

180 do Relator APROVADO por unanimidade. 4.14. Protocolado n° 727955/2012-71 -
Departamento de Psicologia encaminhando solicitação do Professor Paulo Castelar Perim de 
exercer Atividade Esporádica -  Remunerada, onde atuará no desenvolvimento do 
planejamento estratégico nas áreas de esporte e cultura da Prefeitura Municipal da Serra-ES. 
Período: Maio a Julho/2012, carga horária total de 40 (quarenta) horas. Relator: Luiz Noboru 

185 Muramatsu (DCSO). Parecer: Favorável à aprovação. Em discussão e votação, foi o parecer
do Relator APROVADO por unanimidade. 4.15. Protocolado n° 718166/2012-49 -
Departamento de Línguas e Letras encaminhando solicitação do Professor Jorge Luiz do 
Nascimento de exercer Atividade Esporádica -  Remunerada, onde ministrará uma disciplina 
no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu promovido pelo PROESP/UFES, nos dias 09, 10, 16, 

190 1 7, 23 e 24 de março de 2012, com carga horária total dfe trinta horas. Relator: Luiz Noboru
Muramatsu (DCSO). Parecer: Favorável à aprovação. Em discussão e votação, foi o parecer 
do Relator APROVADO por unanimidade. 4.16. Processo n° 005497/2010-53 -  Departamento 
de Línguas e Letras encaminhando mudanças e justificativas ocorridas nas planilhas de receita 
e despesa do projeto de licenciatura Intercultural Indígena. Interessado: Prof. Santinho 

195 Ferreira de Souza. Relator: Luciana Ferrari de Oliveira (Colegiado do Curso de Letras-lnglês),
Parecer: Favorável à aprovação. Em discussão e votação, foi o parecer do Relator
APROVADO por unanimidade. 4.17. Processo n° 007340/2012-24 -  Departamento de 
Línguas e Letras encaminhando solicitação de afastamento de interesse do Professor Eric 
Laporte, para participar do Workshop on Grammar Development in Human Resource 

200 Linguistics, na Alemanha. Período: 22 de julho a 02 de agosto de 2012. Relator: Maria Beatriz
Nader (DHIS). Parecer: Favorável à aprovação. Em discussão e votação, foi o parecer do 
Relator APROVADO por unanimidade. 4.18. Processo n° 006367/2012-08 -  Departamento de 
Línguas e Letras encaminhando solicitação de Prestação de Serviço Voluntário. Período: 
2012/1. Interessado: Rita de Cássia dos Santos Menezes. Relator: Maurício Abdalla 

205 Guerrieri (DFIL). Parecer: Favorável à aprovação. Em discussão e votação, foi o parecer do
Relator APROVADO por unanimidade. 4.19. Processo n° 006714/2012-94 -  Línguas e Letras 
encaminhando solicitação de Prestação de Serviço Voluntário. Período: 2012/1. Interessado: 
Cristiana Aparecida Reimann. Relator: Antonio Celso de Oliveira Goulart (DGEO). Retirado 
de pauta. 4.20. Processo n° 007837/2012-42 -  Departamento de Psicologia Social e do
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Desenvolvimento encaminhando solicitação de afastamento de interesse do Professor 
Agnaldo Garcia, para participar do Congresso Bienal da Associação Internacional de Pesquisa 
do Relacionamento (IARR), em Chicago, EUA. Período: 12 a 16 de julho de 2012. Relator: 
Luiz Noboru Muramatsu (DCSO). Retirado de pauta. 4.21. Protocolado n° 721240/2012-12 -  
Departamento de Línguas e Letras encaminhando Relatório Final de Licença Capacitação. 
Período: 16/09 a 15/12/2011. Interessado: Julia Maria Costa de Almeida. Relator: Maria 
Beatriz Nader (DHIS). Parecer: “Na qualidade de Parecerista deste Conselho, no dia 24 de maio de 
2012 entreguei ao Secretario geral do CCHN o parecer do relatório de Atividades relacionado à 
capacitação da profa. Julia Maria Costa Almeida, do Departamento de Línguas e Letras. Na ocasião 
solicitei que a professora anexasse ao protocolado o número do processo de afastamento para o exterior 
que constava no “item 4” do referido relatório, uma vez tal afastamento se deu em período anterior (29 
de agosto a 04 de setembro) à Licença Capacitação (16 de setembro a 15 de dezembro). No dia 01 de 
junho de 2012, recebo o protocolado novamente e qual não foi a minha surpresa ao constatar que no 
relatório em epígrafe faltava a página onde constava o “item 4”, que trata do afastamento ao exterior. 
Além disso, no item 7 do relatório -  Participação em eventos na instituição e no exterior, consta que a 
professora participou de uma conferência em Portugal, no período de “29 a 04 de setembro”. Diante de 
tal situação em que se encontra o protocolado, sugiro que o mesmo retorne ao Depto. de origem para 
que seja refeito”. Em discussão, a Conselheira Mariza Silva de Moraes solicitou que constasse 
em ata seu constrangimento pelos fatos narrados pela paracerista. Em votação, foi o parecer 
do Relator APROVADO por unanimidade. 4.22. Processo n° 007810/2012-50 -  Programa de 
Pós-Graduação em Letras encaminhando Projeto de Desenvolvimento de Ensino de Pós- 
Graduação strictu sensu na área de Letras, em nível de Mestrado e Doutorado. Relator: 
Mariane Lima de Souza (DPSO). Parecer: “Relatório: O Cofegiado do Programa de Pós-Graduação 
em Letras, em sua Reunião Ordinária de 26 de março de 2012, aprovou o Projeto de desenvolvimento 
de ensino de pós-graduação strictu sensu do PPGL. O referido projeto tem por objetivo planejar e 
executar ações que permitam o desenvolvimento do ensino de Letras/Literatura no âmbito do Programa 
de Pós-Graduação em Letras da Ufes -  PPL visando a ampliação do horário de atendimento da 
secretaria e da participação do PPGL junto ao cenário acadêmico brasileiro, através de sua produção 
acadêmica; a divulgação da produção acadêmica através do intercâmbio entre docentes e discentes do 
PPGL e de outras universidades e da melhoria do Núcleo de Publicações; a obtenção de nota 5 ao fim 
do próximo triênio. As ações previstas abrangem a arrecadação pela Ufes por meio de GRU da taxa de 
inscrição nos processos seletivos para mestrado e doutorado para ingresso no PPGL, bem como da taxa 
de inscrição nos congressos e eventos realizados pelo PPGL. O numerário arrecadado será utilizado 
para custear gastos diversos do processo seletivo e para aquisição de equipamentos, passagens/diárias 
para membros externos de bancas, assinatura de periódicos, entre outros. O prazo previsto para 
realização do projeto é de 60 (sessenta) meses e incluirá a contratação da Fundação Ceciliano Abel de 
Almeida para o apoio administrativo, pelo período de 36 (trinta e seis meses) a partir de sua assinatura. 
A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor Wander Magnago Alves, matrícula SIAPE 
011730501, lotado na Secretaria Geral do CCHN. O projeto apresenta relação planilha orçamentária de 
receitas e despesas detalhada, no valor total de R$ 224.750,00, sendo R$ 195.532,50 o valor a ser 
administrado pela fundação de apoio e R$ 29.217,50, o valor a ser administrado diretamente pela UFES. 
O orçamento inclui, ainda, a destinação â conta única da UFES de R$ 22.475,00 referente a 10% do total 
das receitas arrecadadas pelo projeto, bem como de uma reserva técnica de contingência de R$ 
11.237,50, cujo saldo, ao final do projeto, deverá também ser transferido à conta ún ica^a  UFES, com
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destaque orçamentário para o Centro proponente, conforme Inciso IV do Artigo 11 da Resolução 

255 24/2008. O processo apresenta também a justificativa, os documentos comprobatórios de regularidade e
quitação junto aos órgãos competentes, e a planilha de custos de serviços no valor mensal de R$ 
9.287,79, para contratação da FCAA como fundação de apoio ao projeto. A coordenação geral está sob 
a responsabilidade da professora Leni Ribeiro Leite. Parecer: O processo está devidamente instruído em 
conformidade com as Resoluções N. 24/2008 do Conselho Universitário da UFES e N. 11/2010 do 

260 CEPE/UFES. Sendo assim, somos, s.m.j., de parecer favorável ao Projeto de Desenvolvimento de

Ensino de Pós-Graduação do PPGL”. Em discussão e votação, foi o parecer da Relatora 
APROVADO por unanimidade. 4.23. Protocolado n° 733709/2012-58 -  Departamento de 
Línguas e Letras encaminhando solicitação do Professor Mário Cláudio Simões de exercer 
Atividade Esporádica -  Remunerada, para o Programa de Pós Graduação em 

265 Educação/CE/UFES, na qualidade de elaborador e corretor da prova de proficiência em língua
inglesa, nos dias 26 e 29 de junho de 2012, com carga horária total de seis horas. Relator: 
Gilberto Fonseca Barroso (DOC). Parecer: Favorável à aprovação. Em discussão e votação, 
foi o parecer do Relator APROVADO por unanimidade. 4.24. Protocolado n° 732297/2012-39 
-  Departamento de Línguas e Letras encaminhando solicitação da Professora Luciana Ferrari 

270 de Oliveira de exercer Atividade Esporádica -  Remunerada, para o curso de Pós Graduação
em Lingüística Aplicada: ensino de língua inglesa, onde ministrará a disciplina Tópicos em 
Lingüística Aplicada: ensino de língua inglesa -  língua inglesa em foco, entre os dias 28 de 
abril e 30 de junho de 2012, distribuídas em sábados alternados, com carga horária total de 
trinta horas. Relator: Gilberto Fonseca Barroso (DOC). Parecer: Favorável à aprovação. Após 

275 ampla discussão, o Conselheiro Maurício Abdalla Guerrieri4solicitou vistas ao expediente, tendo
o Senhor Presidente acatado a solicitação e estipulado o prazo de 72 (setenta e duas) horas 
para a sua devolução. 4.25. Processo n° 009001/2012-82 -  Departamento de Línguas e Letras 
encaminhando solicitação de afastamento de interesse da Professora Julia Maria Costa de 
Almeida, para participar do X Congresso de Ia Associación Internacional de Semiótica Visual, 

280 Dilemas contemporâneas de Io visual, em Buenos Aires, Argentina. Período: 04 a 08 de
setembro de 2012. Relator: Mariane Lima de Souza (DPSO). Parecer: Favorável à aprovação. 
Em discussão e votação, foi o parecer do Relator APROVADO por unanimidade. 4.26. 
Protocolado n° 737881/2012-81 -  Comissão Eleitoral designada através da Portaria 04/2012- 
GD/CCHN/UFES encaminhando resultado final da Eleição do Representante do Corpo Técnico 

285 Administrativo no Conselho Departamental do CCHN, que teve como vencedora a chapa
composta pelos TAES Cristiane Bicalho Belmock Pedruzzi e Cláudia Faria Gomes dos 
Santos, Titular e Suplente, respectivamente. Relator: Antonio Celso de Oliveira Goulart 
(DGEO). Parecer: Favorável à homologação do resultado. Em discussão e votação, foi o 
parecer do Relator APROVADO por unanimidade. 4.27 -  Processo n° 011336/2012-61 -  

290 Departamento de Geografia encaminhando solicitação de Licença para Capacitação.
Interessado: Prof. Antonio Celso de Oliveira Goulart. Período: 06 de agosto a 05 de 
novembro de 2012. Relator: Maurício Abdalla Guerrieri (DFIL). Parecer: Favorável à 
aprovação. Em discussão e votação, foi o parecer do Relator APROVADO por unanimidade. 
4.28 -  Processo n° 011148/2012-32 -  Departamento de Oceanografia e Ecologia 

295 encaminhando contrato a ser celebrado entre a PETROBRÁS e a UFES, visando a execução
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do Projeto AMBES -  “Caracterização Ambiental da Bacia do Espírito Santo e porção norte da 
Bacia de Campos (Sistema Pelágico e Físico-Química da Água e Sedimentos)” . Relator: 
Antonio Celso de Oliveira Goulart (DGEO). Parecer: “Trata o presente parecer do convênio para 
desenvolvimento do projeto técnico e científico intitulado Caracterização Ambiental da Bacia do 

300 Espírito Santo e Porção Norte da Bacia de Campos (Sistema Pelágico e Fisico-Química da Água e 
Sedimento) Projeto AMBES a ser desenvolvido no âmbito de integração universidade-empresa, 
celebrado entre Ufes e Petrobrás. Com o propósito de promover estudos acerca das condições 
ambientais presentes na região das referidas bacias oceânicas que permitam estabelecer um marco 
referencial aos conhecimentos a elas referentes, o presente projeto institui em um prazo de 36 meses 

305 para levantamento e coleta de dados, sistematização, análise e interpretação e apresentação de
resultados de um conjunto de 7 sub-projetos vinculados ao projeto AMBES. O caráter científico é 
ressaltado nesse projeto, sendo que os temas abordados estão relacionados com as linhas de pesquisas 
dos professores do Departamento de Oceanografia e Ecologia e também do Programa de Pós- 
Graduação em Oceanografia Ambiental. O produto do trabalho a ser desenvolvido configura importante 

310 contribuição acadêmica e envolve a participação de alunos pesquisadores, trazendo relevante benefícios
aos conhecimento temático relativo às áreas de estudo bem como institucionalmente projeta a Ufes e o 
Depto. de Oceanografia e Ecologia a um importante patamar de referencia na pesquisas oceanográficas, 
área com reconhecida importância econômica e social. Constam do processo minuta de contrato 
celebradomentre Ufes e Petrobrás; projeto com plano de trabalho detalhado do qual constam 

315 cronograma de atividades, sub-projetos associados, metodologias, referências e orçamentação 
detalhada; anexo da resolução 24/2008 do Conselho Universitário -  planilha de receita e despesas; 
atestado de justificativa de interesse institutcional emeitida pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós- 
Graduação -  Ufes datada de 14 de junho de 2012; parecer de membro da Comissão Interna de 
Pesquisa do DOC manifestando aprovação ao desenvolvimento e execução do projeto; registro de 

320 projeto na PRPPG-Ufes no qual constam os executores do projeto, números de discentes de graduação
e de pós-graduação envolvidos e instituições participantes. Não é apresentada nesse processo indicação 
de uma fundação de apoio visando ao apoio à gestão administrativa e financeira necessária à execução 
do projeto aqui mencionado, condição essa preconizada no corpo da resolução 05/2012 do Conselho 
Universitário e que se aplica prioritariamente, ao desenvolvimento da inovação e da pesquisa científica e 

325 tecnológica. No entanto, os pressupostos para que essa celebração de convênio se estabeleça já  estão
presentes nesse processo. Considerando que o processo está sendo instruído em atinência aos atos 
que regem a celebração de contratos e convênios Universidade-Empresa e que a participação do Depto. 
de Oceanografia e Ecologia-Ufes está relacionada á sua área de atuação, sendo importante para o 
aprimoramento institucional e acadêmico sou de parecer favorável a aprovação do solicitado, 

330 condicionado ao pleno atendimento dos requisitos normativos presentes na resolução 05/2012”. Em
discussão e votação, foi o parecer do Relator APROVADO por unanimidade. 4.29 -  Processo 
n° 006065/2012-21 - Departamento de Línguas e Letras encaminhando solicitação de abertura 
de Concurso Público de Provas e Títulos para a nomeação de um Professor Assistente, na 
área de Letras Estrangeiras Modernas - Inglês, em Regime de Trabalho de quarenta (40) horas 

335 semanais com Dedicação Exclusiva, em vaga de aposentadoria da Professora Donária
Romeiro Carvalho Inge. Banca Examinadora: Titulares -  Aurélia Leal Lima Lyrio (Presidente), 
Roberto Ferreira Junior (membro interno) e José Carlos Paes de Almeida Filho (membro 
externo - UNB). Suplentes: Andrea Mattos (Externo - UFMG) e Alexsandro Rodrigues Meireles 
(Interno). Comissão Central de Inscrição: Mariza Silva de Moraes. Relator: Mariane Lima de
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340 Souza (DPSO). Parecer: Favorável à aprovação. Em discussão e votação, foi o parecer do 
Relator APROVADO por unanimidade. 5. Palavra Livre: Não houve manifestação dos 
Conselheiros. Tendo sido tratados todos os assuntos da pauta, o Senhor Presidente declarou
encerrada a reunião e eu, Wallace Corradi Vianna,. . ........, Secretário
Administrativo do CCHN-UFES, lavrei a presente Ata, constando de trezentos e quarenta e seis 

345 (346) linhas e nove páginas e que, depois de lida e aprovada, será pelos senhores
conselheirosassinad a .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


