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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO CENTRO DE 

CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS, REALIZADA AOS SETE DIAS DE JULHO DE 2020. 

 

Aos sete dias do mês de julho de dois mil e vinte, às 14 horas, reuniram-se virtualmente, por 

meio de web conferência, para realizar a 10ª Reunião Ordinária do Conselho Departamental do 

CCHN, os seguintes Conselheiros: Agnaldo Silva Martins, André Ricardo Valle Vasco Pereira, 

Carlo Eugênio Nogueira, Daniel Barros Bermudes, Donato de Oliveira, Edinete Maria Rosa 

(Presidente), Erwany Nawar Everton Maranhão, Gabriella Garcia Moura, Igor Martins Medeiros 

Robaina, Jorge Luís Gonçalves dos Santos, José Renato Salatiel, Kathleen Yasmin Oliveira 

Santana, Leni Ribeiro Leite, Luciana Ferrari de Oliveira Fiorot, Luiz Fernando Loureiro 

Fernandes, Marcelo Vicente Martelete da Silva, Maria Cristina Smith Menandro, Mario Claudio 

Simões, Pablo de Azevedo Rocha, Rafael da Silveira Gomes, Sandra Regina Soares da Costa e 

Viviana Borges Corte. Havendo quórum, a Presidente deu início à sessão. 1. COMUNICAÇÕES: 

1.1 A reforma dos banheiros dos ICs 2 e 3 e CEMUNI VI está em fase de conclusão do projeto. 

1.2 Acompanhamento dos valores do orçamento do CCHN. A direção do CCHN designou o 

servidor Levi Freitas, administrador que atuava no Lieg, para acompanhar a execução 

orçamentária do Centro e dos projetos que estão em andamento junto à FEST. 1.3 Licença 

Capacitação e outras licenças em tempos de trabalho remoto. O professor Mário Claudio 

apresentou algumas dúvidas sobre como as chefias devem proceder quanto aos planejamentos 

e pedidos de licença capacitação durante o período da pandemia e da nova política de seleção 

do DDP/Progep. Após outros membros do Conselho apresentarem suas experiências e dúvidas, 

foi sugerido pela Direção que as chefias apresentem suas dúvidas para prepararmos uma 

consulta à Progep sobre isso. 1.4 Representante Estudantil na Comissão de Biossegurança e 

Contingência – Mylena de Jesus Correia (História). 2. EXPEDIENTE: INCLUSÃO: 3.07 Processo 

Digital nº 23068.029136/2020-74 e 3.08 Processo Digital nº 23068.027964/2020-78. EXCLUSÃO 

DE PAUTA: não houve. 3. PAUTA: 3.01 Processo digital nº 23068.025614/2020-77. Relatório de 

Licença Capacitação realizada no período de 05/03/2020 a 02/06/2020. Interessada: Cristiana 

Losekann (DCSO). Relatora: Gabriela Garcia Moura. Parecer: “Trata o presente processo digital 

de apreciação do Relatório de atividades desenvolvidas na Licença para Capacitação da 

Professora Cristiana Losekann, do Departamento de Ciências Sociais – DCS/CCHN. A referida 

concessão foi sancionada pela portaria nº 586 de 18 de fevereiro de 2020, e realizada durante 

período de 90 dias, entre 05/03/2020 a 02/06/2020, sob a supervisão da Profa. Claudia 

Damasceno Fonseca. Em conformidade com a Resolução n. 18/1997 – CUN, o Relatório 

apresentado pela Professora contempla: Formulário com Relatório de Atividades Desenvolvidas 

na Licença para Capacitação, com a descrição das atividades realizadas e a análise do impacto 

das ações de capacitação sobre o desempenho de suas atribuições; e declaração da supervisora 

atestando a realização das atividades. Dentre elas, destaca-se a participação em grupos de 

discussões no Laboratório de pesquisa Mondes Américains vinculado à l’École des Hautes Études 

em Sciences Sociales. A Professora também desenvolveu estudo programado no referido 

Laboratório, sistematizando o banco de dados da pesquisa e escrevendo artigos para submissão 
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e publicação em revistas científicas. No Séminare “Foncier, villes et territires au Brésil”, 

apresentou a videoconferência “Bem comum e identidades na constituição de territorialidades. 

O caso do desastre de mineração em Mariana e no Rio Doce”. E, finalmente, visando o 

aprimoramento das habilidades com língua francesa, realizou curso de “Francês para ciências 

sociais” na própria EHESS. Conforme declarado, em função da crise sanitária mundial causada 

pela Covid-19 e a consequente suspensão das atividades presenciais nas instituições de ensino, 

as atividades da Professora Cristiana foram mantidas e realizadas conforme o esperado, por 

meio remoto. 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 Cristiana Losekann. Em tempo, no parecer constante na sequencial 11, onde está 

escrito “visando o aprimoramento das habilidades com língua inglesa”, leia-se “língua 

FRANCESA”. Posto o assunto em discussão e votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.” 

Posto o assunto em discussão e votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 3.02 

Processo digital nº 23068.025723/2020-94. Relatório de Licença Capacitação realizada no 

período de 31/08 a 28/11/2019. Interessado: Mauricio Abdalla Guerrieri (DFIL). Relator: Mario 

Claudio Simões. Após discussão da matéria no Conselho Departamental, o relator acolheu a 

sugestão de que fosse incluído no parecer que o interessado entregou seu relatório após o 

prazo máximo definido na resolução 18/1997. A versão final do parecer aprovado na sessão é 

como se segue: "Trata o presente do relatório de licença para capacitação apresentado pelo 

Professor Dr. Maurício Abdalla Guerrieri, lotado no Departamento de Filosofia deste Centro. A 

licença transcorreu entre 31 de agosto a 28 de novembro de 2019, e, durante esse período, o 

Professor desenvolveu a pesquisa intitulada “A antiutopia de Darwin”, sob a orientação do 

Professor Dr. Gilmar Francisco Bonamigo. Nesse mesmo período, o Professor participou como 

conferencista convidado do XV Simpósio Internacional de Filosofia e Teologia “Humanismo em 

Tempos sombrios”, realizado pela Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte, tendo o texto da 

conferência sido publicado nos anais do congresso. O presente foi aprovado à unanimidade pela 

Câmara Departamental do Departamento de Filosofia e atende ao previsto pela Resolução nº 

18/97, que disciplina a concessão de licença para capacitação aos servidores docentes e técnico-

administrativos da Ufes, apesar de o relatório ter sido entregue pelo docente após o prazo 

previsto na resolução. Assim, somos, SMJ, de parecer favorável à sua aprovação." Posto o 

assunto em discussão e votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 3.03 Processo digital 

nº 23068.028174/2020-18. Realização de atividade esporádica não remunerada. Interessada: 

Ariana Lucero (DPSI). Relatora: Viviana Borges Corte. Parecer: “Trata-se da solicitação da Profa. 

Dra. Ariana Lucero para o exercício de atividade esporádica não remunerada, para participar 

como palestrante no “Fórum Clínico da Infância e Adolescência sobre constituição subjetiva e 

dor no autismo”, junto à Escola Lacaniana de Vitória/ES no dia 10 de julho de 2020, de 16 às 

18h, totalizando uma carga horária de 2 (duas) horas, na modalidade on line. Considerando que 

a atividade não interfere no desempenho dos encargos da docente, que a atividade está 

prevista na Resolução 13/2002 – CUn e de acordo com a Lei 12.772/2012, em seu art. 21, inciso 

XII, e que a professora informa em seu formulário de solicitação que nos últimos 24 meses 
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realizou apenas 2 horas de atividades esporádicas,  sou, s.m.j. de parecer favorável à 

aprovação.” Posto o assunto em discussão e votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 

3.04 Eleição para representantes do CCHN junto ao CEPE. Proposta de regimento e calendário. 

A comissão eleitoral apresentou o documento de Normas para a eleição de dois representantes 

do Centro de Ciências Humanas e Naturais no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Ufes, 

no período 2020 – 2022. Em discussão e votação, o regimento foi aprovado por unanimidade. 

Após a votação do regimento, a comissão apresentou o calendário de inscrição de chapa, 

campanha e eleição. Em discussão e votação, o calendário foi aprovado por unanimidade. 3.05 

Homologação de nova representante discente no Conselho Departamental. Suplente: 

Kathleen Yasmin Oliveira Santana (Oceanografia) e Laura Brandão Silva (Ciências Sociais).  Foi 

homologada a nova representação. 3.06 Comissões CPAD e CEX. A vice-diretora Leni Ribeiro 

apresentou uma planilha de cálculo da divisão do trabalho do entre os departamentos nas 

comissões do Centro. O chefe do DOC sugeriu que fosse considerada nessa fórmula também os 

demais trabalhos administrativos, como chefias, coordenações e outras comissões da Ufes. Em 

discussão, foi aprovada por maioria a planilha de rotatividade das comissões CPAD e CEX, 

conforme a fórmula apresentada. Também foi aprovado que o intervalo de cada rodada (1 a 9) 

será de 1 ano, sendo esse mandato de responsabilidade do Departamento, bem como a 

indicação de suplente. INCLUSÕES: 3.07 Processo Digital nº 23068.029136/2020-74. 

Homologação do resultado da eleição para Coordenador e Subcoordenador de Programa de 

Pós-Graduação. Interessado: Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCSO). Em 

reunião virtual, realizada no dia 18 de junho de 2020, o Colegiado elegeu a professora Cristiana 

Losekann para ocupar a função de Coordenador do Programa e o professor Marcelo Fetz de 

Almeida para ocupar a Coordenação Adjunta. Mandato: 2 anos. Início em 02 de agosto de 2020. 

Posto o assunto em discussão e votação, foi homologada por unanimidade a eleição elegeu a 

professora Cristiana Losekann para Coordenador e do professor Marcelo Fetz de Almeida para 

Coordenação Adjunta. 3.08 Processo Digital nº 23068.027964/2020-78. Professor Leitor de 

Francês. A professora Leni Ribeiro apresentou o seguinte parecer “Trata o processo de 

solicitação de pagamento de bolsa de 2500 reais, durante um ano, para professor leitor de 

Língua Francesa, no âmbito de acordo entre a Ufes e a Embaixada da França no Brasil, através 

do programa France Education International. O acordo, firmado através de carta oficial 

assinada pelo Reitor da Universidade e pela Adida de Cooperação Educativa, Maguelone 

Orliange-Ladsous, vem também acompanhado de solicitação, por parte da Divisão de Línguas 

da Secretaria de Relações Internacionais da Ufes ao CCHN para contribuir com esta iniciativa, 

através do pagamento de bolsa mensal ao professor leitor. O processo, que vem assinado 

também pela chefia do Departamento de Línguas e Letras, pela coordenadora do Colegiado de 

Letras Neolatinas, e pelo Coordenador Pedagógico do Projeto Cursos de Línguas, aponta que a 

presença do leitor, um professor com formação superior oriundo da França, traria benefícios 

para discentes e docentes do CCHN, tais como: a oferta de disciplinas para a Licenciatura Dupla 

Português-Francês; de cursos de formação para professores de francês, graduandos e 

professores do Núcleo de Línguas; disciplinas de conversação para todas as graduações da Ufes; 
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ateliês culturais para alunos do Núcleo de Línguas; cursos de francês para fins específicos para 

discentes de pós-graduação. Considerando porém a situação de instabilidade financeira em que 

nos encontramos, dada a pandemia de corona vírus, entre outras questões que nos tornam 

inseguros quanto ao orçamento para 2021 e suas rubricas, o Conselho Departamental entende 

que, em que pese a importância do projeto e os inegáveis benefícios que ele traria ao CCHN, 

seria temerário, neste momento, nos comprometermos com valores para 2021. Assim, 

gostaríamos de reafirmar a importância do pedido, mas solicitamos que a Reitoria assuma este 

compromisso.” Após ampla discussão, 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, e que, depois 

de lida e aprovada, será assinada pelos senhores conselheiros. 
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