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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO CENTRO DE 
CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS, REALIZADA AOS NOVE DIAS DE JUNHO DE 2020. 

 
Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte, das 8 às 17 horas, reuniram-se virtualmente, 
por meio de consulta eletrônica, para realizar a 8ª Reunião Ordinária do Conselho 
Departamental do CCHN, com a manifestação dos seguintes Conselheiros: Agnaldo Silva 
Martins, Carlo Eugênio Nogueira, Daniel Bermudes, Donato de Oliveira, Edinete Maria Rosa 
(Presidente), Gabriella Garcia Moura, Gesieny Laurett Neves Damasceno, Igor Martins Medeiros 
Robaina, Jorge Luís Gonçalves dos Santos, Leni Ribeiro Leite, Luciana Ferrari de Oliveira Fiorot, 
Luiz Fernando Loureiro Fernandes, Maria Cristina Smith Menandro, Mario Claudio Simões, 
Pablo de Azevedo Rocha, Rafael da Silveira Gomes, Sandra Regina Soares da Costa, Thana Mara 
de Souza, Ueber José de Oliveira e Viviana Borges Corte. Havendo quórum, a Presidente deu 
início à sessão.  1. COMUNICAÇÕES 1.1 Senhores Diretores, Face a situação atual de pandemia 
e incertezas faz-se necessário tomarmos todas as medidas preventivas para que possamos ter 
nosso orçamento preservado e refletindo nossa realidade. Para tanto, solicitamos de V. S.ª todo 
empenho no sentido de nos enviar essa estimativa de arrecadação de receita própria, Fonte 
250 (Projetos, Contratos, Cursos, Convênios, etc...) até o próximo dia 15/06/2020 de modo que 
possamos fazer a conciliação de todas as Unidades da UFES e encaminhar para o MEC até o dia 
18/06/2020 conforme solicitado. Contamos mais uma vez com a colaboração de vocês. 2. 
EXPEDIENTE: INCLUSÃO DE PAUTA: 3.08 Processo digital nº 23068.022196/2020-66. 3. 
PAUTA: 3.01 Documento avulso nº 23068.023779/2020-12. Solicita autorização para participar 
de banca de elaboração e correção de provas de proficiência em língua estrangeira do Núcleo 
de Línguas da UFES durante o ano de 2020. Interessada: Michele Freire Schiffler (DLL). Em 
discussão e votação, o pedido foi aprovado por unanimidade. 3.02 Documento avulso nº 
23068.023661/2020-86. Solicita autorização para realizar atividade no Núcleo de Línguas da 
UFES. Interessado: Ademar Miller Junior (DLL). Em discussão e votação, o pedido foi aprovado 
por unanimidade. 3.03 Processo digital nº 23068.022550/2020-52 e 23068.022551/2020-05. 
Homologação da designação de coordenador e subcoordenador do Colegiado de Curso de 
Filosofia. Mandato: 08/06/2020 a 07/06/2022. Interessado: Colegiado de Curso de Filosofia. 
Em reunião online do Colegiado realizada no dia 01/06/2020, foram eleitos os professores 
Fábio Di Clemente (Coordenador) e Marcos Rampazzo Bazzan (subcoordenador) para cumprir o 
mandato no período de 08/06/2020 a 07/06/2022. A designação foi aprovada por 
unanimidade. 3.04 Processo digital nº 23068.003295/2020-49. Apresenta relatório de Licença 
Capacitação. Interessado: Rivaldo Capistrano de Souza Junior (DLL). Relator: Ueber José de 
Oliveira. Parecer: “Trata o presente de parecer do relatório apresentado pela Prof. Dr. Rivaldo 
Capistrano de Souza Júnior, das atividades realizadas por ocasião de sua Licença Capacitação, 
realizada no período de 01/02/2020 a 31/03/2020. Tendo em vista que o interessado comprova 
as atividades realizadas durante o período supramencionado, de acordo com o que estabelece a 
Resolução 18/1997, art. 3º; considerando também que o relatório em apreço foi aprovado pela 
Câmara Departamental de Línguas e Letras, sou, salvo melhor juízo, de parecer favorável 
quanto à sua aprovação neste Conselho.”. Posto o assunto em discussão e votação, o parecer 
foi aprovado por unanimidade. 3.05 Documento avulso nº 23068.022441/2020-35. Critérios 
para afastamento docente do DPSD atualizado. Interessado: Departamento de Psicologia 
Social e Desenvolvimento. Relatora: Gesieny Laurret Neves Damasceno. Parecer: “Trata o 
presente parecer dos critérios para determinação da ordem de afastamento para 
aperfeiçoamento entre os docentes lotados no Departamento de Psicologia Social e do 
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Desenvolvimento (DPSD) da Universidade Federal do Espírito Santo, considerando o que dispõe 
o Art. 22 da Resolução N0 31/2012-CEPE/UFES e o Ofício Circular Nº 01/2020/DDP/PROGEP/ 
UFES. As normas elaboradas pelo DPSD pautam-se em critérios de prioridades objetivos, que 
consideram, fundamentalmente, os seguintes aspectos, em relação à atividade (em ordem 
decrescente de prioridade): (i) afastamento para licença capacitação devido a vencimento de 
quinquênio; (ii) docentes que solicitam afastamento para realização de pós-doutorado; (iii) 
docentes que solicitam afastamento para realização de visitas técnicas e/ ou intercâmbios 
científicos. Caso os docentes solicitem afastamento para realização da mesma atividade, terá 
prioridade aquele que, em ordem decrescente de prioridade, houver se afastado há mais tempo 
para realizar aperfeiçoamento. Caso o empate persista, serão utilizados, na ordem indicada, os 
seguintes critérios complementares: a) docente com o maior tempo de docência na UFES; b) 
docente com maior idade à época do julgamento do pedido de afastamento. Em face do 
exposto e da aprovação, por unanimidade, pela Câmara Departamental (em reunião realizada 
no dia 30 de abril de 2020), s.m.j., o parecer é favorável à aprovação das normas para a 
determinação da ordem de afastamento para aperfeiçoamento entre os docentes do 
Departamento de Psicologia Social e do Desenvolvimento (DPSD).” Posto o assunto em 
discussão e votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 3.06 Processo digital nº 
23068.059220/2019-89. Solicita autorização para alteração da data de realização de Pós-
Doutorado. Interessado: Eberval Marchioro (DGEO). Relatora: Thana Mara de Souza. Parecer: 
“Trata-se de solicitação de alteração de data de afastamento para pós-doutorado no exterior, 
do Prof. Eberval Marchioro, do Departamento de Geografia. O afastamento inicialmente estava 
autorizado (com portaria já publicada) para o período de 01/08/2020 a 31/07/2021, e a 
alteração solicitada é para o período de 01/08/2021 a 31/07/2022, por conta da pandemia. Tal 
solicitação foi aprovada por unanimidade em reunião virtual do Departamento de Geografia, no 
sequencial 66. No entanto, a PRPPG indica, em sua página, que, para afastamentos previstos 
para serem iniciados depois de 2020, é necessário apensar "cópia do trecho do PDP em que 
conste a necessidade de desenvolvimento atendida pela ação de capacitação (esse item está 
dispensado para 2020)". E o processo não apresenta o trecho do PDP com a previsão de 
afastamento do citado docente para 2021/2022. Sou, assim, s.m.j., favorável à solicitação de 
alteração do período, condicionado à inserção do documento.” Posto o assunto em discussão e 
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 3.07 Processo digital nº 
23068.035936/2019-63. Relatório de Licença Capacitação. Interessada: Valéria Fagundes 
(DCBio). Relatora: Gabriella Garcia Moura. Parecer: “Trata o presente de apreciação do 
Relatório de atividades desenvolvidas na Licença para Capacitação da Professora Valéria 
Fagundes, do Departamento de Ciências Biológicas – DCB/CCHN. A referida concessão foi 
sancionada pela portaria nº 3507 de 29 de agosto de 2019, e realizada durante período de 90 
dias, entre 02/09/2019 a 30/11/2019, sob a supervisão do Prof. Dr. Celso O. Azevedo. Em 
conformidade com a Resolução n. 18/1997 – CUN, o Relatório apresentado pela Professora 
contempla: Relatório de Atividades Desenvolvidas na Licença para Capacitação, com a descrição 
das atividades realizados e a análise do impacto das ações de capacitação sobre o desempenho 
de suas atribuições; e diferentes documentos atestando a realização destas atividades. Dentre 
elas, destaca-se a submissão de dois artigos científicos em revistas internacionais de alto 
impacto: “DNA barcoding and hypopygium endorse sympatric species delimitation of 
microwasps Dissomphalus from Atlantic Rainforest (Hymenoptera, Bethylidae)” (submetido à 
Revista Zookeys); e “Molecular divergence and geographic structuring of the catfish subfamily 
Trichomycterinae (Siluriformes: Trichomycteridae) reveals patterns to support the genus 
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distinction in the three main Shields in the Neotropical region” (submetido à Revista PlosOne). A 
Professora também trabalhou na elaboração de outros dois artigos, decorrentes de doutorados 
de egressos do PPGBAN, que ainda estão sendo finalizados para submissão: “Estudos 
filogenéticos e biogeográficos no gênero Dissomphalus” e “Análise de cruzamentos 
experimentais na espécie Akodon cursor”. O relatório foi apreciado e aprovado em reunião da 
câmara departamental. Em face do exposto, e s.m.j., o parecer é favorável à aprovação do 
relatório de Licença Capacitação da Professora Valéria Fagundes.” Posto o assunto em 
discussão e votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. INCLUSÃO: 3.08 Processo digital 
nº 23068.022196/2020-66. Afastamento ao exterior no período de 10/09/2020 a 12/10/2020 
para realizar visita técnico-científica em Coimbra, Portugal. Interessado: Antônio Carlos 
Queiroz do Ó Filho (DGEO). Relator: Donato de Oliveira. Parecer: “O presente processo, de 
interesse do Prof. Antônio Carlos Queiroz de O Filho, trata de solicitação de afastamento para 
realizar atividade de "visita técnico-científica" na cidade de Coimbra, em Portugal, entre os dias 
10/09/20 a 12/10/20, nos termos expostos na carta convite do evento, in verbis: "Pela presente, 
anunciamos oficialmente que Antonio Carlos Queiroz do Ó Filho, portador do Passaporte nº 
FX772614, é um dos documentadores selecionados para participar do festival e laboratório 
internacional de criação artística LINHA DE FUGA, que decorre em Coimbra, entre 12 de 
Setembro e 4 de Outubro de 2020, sendo necessária a sua presença por mais uma semana, até 
ao dia 11 de Outubro, devido ao seu papel no âmbito do laboratório. Por este motivo, 
gostaríamos de chamar a sua atenção para este pedido de apoio, a fim de possibilitar a sua 
participação nesta edição." (sequência 3). O referido afastamento está devidamente instruído 
nos termos das normas vigentes. Apresenta extrato de Ata da reunião virtual do Depto de 
Geografia, realizada em 18/05/20, da qual consta a aprovação da referida solicitação. 
Apresenta também o "Formulário de Solicitação de Portaria para Afastamento" devidamente 
preenchido (sequência 2). Assim sendo, sou, SMJ, de parecer favorável a sua aprovação.”. Posto 
o assunto em discussão e votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Nada mais 
havendo a tratar, a Senhora Presidente agradeceu a participação de todos e declarou encerrada 
a sessão, e eu Filipe Siqueira Fermino, Secretário do CCHN, lavrei a presente Ata que, depois de 
lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros. 
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