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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO CENTRO DE 
CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS, REALIZADA AOS VINTE E CINCO DIAS DO MÊS 
DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E QUATORZE.

5
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, 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, Ricardo Corrêa de Araújo, Rosana Suemi Tokumaru, Yuri Luiz Reis Leite, 

10 João Carlos Saldanha do Nascimento, Arthur Octávio de Melo Araújo, Maria José Angeli 
de Paula, Ana Christina Wigneron Gimenes, Camilo Dias Junior, Alexsandro Luiz de 
Andrade, Mário Cláudio Simões, Valquíria Ferreira Dutra, Josemar Machado de Oliveira, 
Thana Mara de Souza e Cristiane Bicalho Belmock Pedruzzi. Justificada a ausência dos 
Conselheiros Julio Cesar Bentivoglio, Maria Beatriz Nader e Edenize Ponzo Peres. Não 

15 houve a presença dos representantes discentes por encerramento dos mandatos e falta
de novas indicações. Havendo quorum, o Presidente deu início à sessão. 1. 
Comunicações: 1.1. Do Presidente -  a) Espaço-Físico: Inauguração dos prédios das 
Pós-Graduações do CCHN, dia 21/02/2014: Psicologia Social e Módulo I. 2. Aprovação 
de Ata: Ata do dia 11/02/2014, distribuída previamente. Em discussão e votação, foi a 

20 referida ata APROVADA por unanimidade. 3. Expediente: Inclusão: Não houve.
Exclusão: 4.07. Protocolado n° 707936/2014-90 -  Colegiado de Curso de Graduação em 
Psicologia solicita a inclusão das disciplinas optativas Estudos em Psicologia; Seminário em 
Psicologia e Estudos Monográficos em Psicologia, no novo PPC. Relator: Edenize Ponzo Peres. 
4.09. Processo n° 001127/2014-71 -  Colegiado de Curso de Graduação em Ciências Biológicas 

25 encaminha para homologação do Conselho Departamental a indicação da Professora Tânia Mara
Guerra, eleita Subcoordenadora do referido Colegiado. Período: fevereiro de 2014 a fevereiro de
2015. APROVADAS as exclusões. 4. Pauta: 4.01. Processo n° 001757/2014-45 -  
Departamento de Oceanografia e Ecologia encaminha solicitação de afastamento para o exterior, 
do Professor Alex Cardoso Bastos, onde participará do Congresso GeoHab 2014 Habitat 

30 Characterization and Mapping in Coastel and Inland Seas, em Lorne, Austrália. Período: 30 de
abril a 24 de maio de 2014. Relatora: Maria José Angeli de Paula. Parecer: Favorável à 
aprovação. Em discussão e votação, foi o parecer da Relatora APROVADO por unanimidade.
4.02. Processo n° 000682/2014-85 -  Departamento de Línguas e Letras encaminha solicitação 
de Prestação de Serviço Voluntário. Período: 2013/2. Interessada: Luiza Helena André Santos 

35 Chiovato. Professor Responsável: Luciano Novaes Vidon. Relatora: Ana Christina Wigneron
Gimenes. Parecer: Favorável à aprovação. Em discussão e votação, foi o parecer da Relatora 
APROVADO por unanimidade. 4.03. Processo n° 000691/2014-76 -  Departamento de Línguas e/ 
Letras encaminha solicitação de Prestação de Serviço Voluntário. Período: 2014/1. Interessado: < 
Guilherme Horst Duque. Professor Responsável: Raimundo Nonato Barbosa de Carvalho. 

40 Relatora: Ana Christina Wigneron Gimenes. Parecer: Favorável à aprovação. Em discussão e
votação, foi o parecer da Relatora APROVADO por unanimidade. 4.04. Protocolado n° 
781098/2013-35 -  Colegiado de Curso de Graduação em Letras/Português encaminha proposta 
de formação do Núcleo Docente Estruturante (NDE), no âmbito dos Cursos de Licenciatura em 
Letras Português e de Licenciaturas Duplas em Letras Português/Espanhol, Letras 

45 Português/Francês e Letras Português/Italiano, composta pelos seguintes nomes: Edenize Ponzo
Peres (Presidente), Andrea Antolini Grijó, Igor Castilho Porsette, Luciano Novais Vidon, Luís 
Fernando Bulhões Figueira, Maria José Angeli de Paula e Santinho Ferreira de Souza. Relatora: 
Valquíria Ferreira Dutra. Parecer: “De acordo com a Resolução n°53/2012, que institui os núcleos 
docentes estruturantes, art. 4o, que estabelece a constituição do NDE, os membros apresentados pelo 

50 colegiado de Letras Neolatinas atendem ao inciso IV, pois, pelo menos 87% dos membros docentes
possuem titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação “stricto sensu”; e ao inciso V, pois 
100% dos membros docentes pertencem ao regjmá de trabalho de tempo integral. Quanto ao inciso II, que
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estabelece que os membros do NDE, com exceção do coordenador do curso, são aqueles pertencentes ao 
corpo docente do curso que oferta o maior número de disciplinas ao mesmo, dos 8 professores membros do 

55 NDE, apenas 1 faz parte do Departamento de Linguagens, cultura e Educação, os demais pertencem ao
Departamento de Línguas e Letras. Considerando a ressalva colocada a respeito do inciso II, sou de 
parecer favorável a homologação dos membros do NDE". Em discussão e votação, foi o parecer da 
Relatora APROVADO por unanimidade. 4.05. Protocolado n° 709922/2014-19 -  Colegiado de 
Curso de Graduação em História encaminha proposta de formação do Núcleo Docente 

60 Estruturante (NDE), composto pelos Professores Doutores: Adriana Pereira Campos, Patrícia 
Maria da Silva Merlo, André Ricardo Valle Vasco Pereira, Julio Cesar Bentivoglio, Josemar 
Machado de Oliveira, Valter Pires Pereira, Regina Celi Frechiani Bitte (Doutoranda) e Mirela Brum 
de Miranda (Discente). Relatora: Valquíria Ferreira Dutra. Parecer: “De acordo com a Resolução 
n°53/2012, que institui os núcleos docentes estruturantes, art. 4o, que estabelece a constituição do NDE, os 

65 membros apresentados pelo colegiado de História atendem ao inciso IV, pois 100% dos membros docentes
possuem titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação “stricto sensu”; e ao inciso V, pois 
100% dos membros docentes pertencem ao regime de trabalho de tempo integral. Quanto ao inciso II, que 
estabelece que os membros do NDE, com exceção do coordenador do curso, são aqueles pertencentes ao 
corpo docente do curso que oferta o maior número de disciplinas ao mesmo, dos 7 professores membros do 

70 NDE, apenas 1 faz parte do Departamento de Educação Política e Sociedade, os demais pertencem ao
Departamento de História. Considerando a ressalva colocada a respeito do inciso II, sou de parecer 
favorável a homologação dos membros do NDE”. Em discussão e votação, foi o parecer da Relatora 
APROVADO por unanimidade. 4.06. Protocolado n° 707622/2014-97 -  Departamento de 
Línguas e Letras encaminha para homologação do Conselho Departamental do CCHN, inclusão 

75 de suplentes para a banca examinadora de concurso público para Professor Efetivo de Língua 
Espanhola. Suplente Interna -  Edenize Ponzo Peres (UFES). Suplente Externa -  Sandra Mara 
Mendes da Silva Bassani (IFES). Em discussão e votação, foi a referida inclusão HOMOLOGADA 
por unanimidade. 4.07. Protocolado n° 707936/2014-90 -  Colegiado de Curso de Graduação em 
Psicologia solicita a inclusão das disciplinas optativas Estudos em Psicologia; Seminário em 

80 Psicologia e Estudos Monográficos em Psicologia, no novo PPC. Relator: Edenize Ponzo Peres.
RETIRADO de pauta. 4.08. Protocolado n° 708456/2014-46 -  Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais encaminha solicitação de ajustes na estrutura do curso e aprovação das ementas 
das disciplinas optativas e obrigatórias. Relator: Arthur Octávio de Melo Araújo. Parecer: ‘Traía o 
presente processo de ajustes na estrutura do curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

85 Ciências Sociais (PGCS). Constam do processo: 1. Extrato de Ata de Reunião do PGCS de 11 de fevereiro 
de 2014 atestando a aprovação dos ajustes pela Colegiado do curso e Ata do dia 5 de setembro de 2013; 2. 
Estrutura curricular do curso e ementas das disciplinas; 3. Regimento Interno do PGCS. A proposta de ajuste ' 
está de acordo com o Regimento Geral de Pós-Graduação da UFES: 1) em relação á integralização 
curricular (Art. 21); e 2) sobre a discriminação da distribuição da carga horária (Art. 24). Assinala-se também 

90 no processo que os ajustes pretendidos seguem as orientações do Documento de Área da CAPES. S.m.j.,
sou favorável à aprovação dos ajustes na estrutura do curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Sociais”. Em discussão e votação, foi o parecer do Relator APROVADO por 
unanimidade. 4.09. Processo n° 001127/2014-71 -  Colegiado de Curso de Graduação em 
Ciências Biológicas encaminha para homologação do Conselho Departamental a indicação da 

95 Professora Tânia Mara Guerra, eleita Subcoordenadora do referido Colegiado. Período: fevereiro
de 2014 a fevereiro de 2015. RETIRADO de pauta. 4.10. Protocolado n° 705538/2014-39 -  
Colegiado de Curso de Graduação em Psicologia encaminha Protocolo de Compromisso do curso 
de Psicologia elaborado pela Coordenação do Colegiado com auxílio de docentes e alunos do 
curso. O documento atende ao processo MEC 201361383, que trata da Renovação de 

100 Reconhecimento do curso de Psicologia da UFES. Relator: Mário Cláudio Simões. Parecer:
Favorável à aprovação. Em discussão e votação, foi o parecer de Relator APROVADO por 
unanimidade. 4.11. Processo n° 001866/2014-62 -  Departamento de Línguas e Letras 
encaminha Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena. Relator: 
Maria Beatriz Nader. Parecer: 11 Trata o presente de processo de interesse do professor Santinho Ferreira 

105 de Souza, do Departamento de Línguas e Letras, encaminhado em 09 de abril dç 2012, solicitando
submissão do projeto Político-Pedagógico Intercultural Indígena, nível de Licenciatura Plena para 
professores tupinikim e guarani, das escolas indígenas municipais das aldeias localizadas no Município de 
Aracruz. Os estudos foram iniciados no ano dé\2012 para atender as diretrizes do Pfograma de Formação
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Superior e Licenciaturas Indígenas (PROLIND), vinculado à Secretaria de Educação Continuada, 
110 Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). O Curso foi organizado em três Habilitações, a saber: 

Artes, Linguagem e Comunicação, Ciências da Natureza e Matemática, Ciências Sociais e Humanidades, e 
ofertado para a primeira turma em carater emergencial, uma vez que os recursos da SECADI já estavam 
disponibilizados. No processo, o projeto do curso se inicia na pagina 35, não havendo qualquer explicação 
para este fato, o que deixa parte de sua compreensão prejudicada. Todavia, ao mesmo foi dado 

115 encaminhamento pelo CCHN à Conselheira prof a. Elizabeth Aragão. Esta, após analise a aprovação do 
Projeto sugeriu que o processo fosse encaminhado a todos os Departamentos do CCHN e isso foi 
realizado. O Departamento de Filosofia sugeriu que a ementa da Disciplina Fundamentos Sócio-Histórico e 
Filosófico da Educação, do ementário do Núcleo Comum (p. 49) fosse melhorada ou dividida em duas 
disciplinas. Após aprovação o processo foi encaminhado ao professor Santinho para providências. O 

120 professor fez retornar o processo ao Depto. de Filosofia solicitando sugestão de redação “adequada" para a
Disciplina Fundamentos Sócio-Histórico e Filosófico da Educação. O Depto. de Filosofia fez a ementa 
solicitada e o processo seguiu para o Depto. de Geografia. A Comissão Interna de Ensino de Geografia 
aprovou o projeto e na da Câmara Departamental do dia 26 de novembro de 2012, foram aprovados nomes 
de quatro professores interessados em participar do Curso. Após, o processo foi encaminhado ao Depto. de 

125 Oceanografia que se mostrou interessado, mas não indicou nome de professores alegando falta de carga
horária dos mesmos. O processo seguiu para o Depto. de Ciências Sociais o qual sugeriu a “divulgação do 
ementário das disciplinas do curso e a posterior consulta aos professores do DCSO sobre seu interesse e 
disponibilidade...”. A partir daí o processo foi encaminhado aos Deptos. de Psicologia Social, de História e 
de Biologia, sendo que estes deram parecer favorável á implementação do mesmo. Retornando ao CCHN, 

130 o processo foi encaminhado ao professor Santinho para providências, sendo que não há indicação de quais.
Após a página de encaminhamento do processo ao Prof. Santinho, sem que a mesma tivesse sido 
encaminhado para qualquer outra instância, foi anexado ao processo um parecer assinado pela Comissão 
Interna do DLL, datado de 10 de julho de 2012. Tal parecer resume o projeto, calcula a carga horária das 
disciplinas, faz sugestões de paginação do sumário, inclusão de capítulos sobre matrícula, tempo de 

135 integralização do curso, registro acadêmico, avaliação e coloca dúvidas a respeito do turno do curso e
campo de estágio. Encaminhado ao professor Santinho, agora sim para providências, este, atendendo as 
sugestões, revisou o projeto e anexou nova versão do mesmo ao processo. Novamente a Comissão Interna 
de Ensino do DLL fez sugestões ao projeto, mas o encaminhou ao DLL, que, em Reunião da Câmara 
Departamental, datada de 19 de fevereiro de 2014, aprovou o projeto à unanimidade, com a ressalva de o 

140 professor atender às sugestões citadas no último parecer. PARECER: Lido e observados todos os itens do
processo, somos de parecer favorável á aprovação do C u rsam  epígrafe, após o interessado atender às 
ressalvas sugeridas pelos Deptos”. Em discussão e votação, foi o parecer da Relatora APROVADO 
por unanimidade. 5. Palavra Livre: Não houv^írianifestação. Nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente agradeceu a. presença de todjzfs e declarou encerrada a sessão, e

145 eu, Wallace Corradi V i a n n a ........... , Secretário Administrativo do
CCHN-UFES, lavrei a presente Ata, constando de cento e quarenta e oito (148) linhas e
três páginas, e que, depois de lida e aprovada, será pelos senhores conselheiros 
assinada.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


