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ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO CENTRO DE 

CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS, REALIZADA AOS TRÊS DIAS DE NOVEMBRO DE 2020. 

Aos três dias de setembro de dois mil e vinte, às 14 horas, reuniram-se por meio de 
webconferência, para realizar a 16ª Reunião Ordinária do Conselho Departamental do CCHN, os 
seguintes Conselheiros: André Ricardo Valle Vasco Pereira, Agnaldo Silva Martins, Antonio Vidal 
Nunes, Erwany Nawar Everton Maranhão, Gabriella Garcia Moura, Jorge Luís Gonçalves dos 
Santos, Leni Ribeiro Leite, Edinete Maria Rosa (Presidente), Luiz Fernando Loureiro Fernandes, 
Marcelo Vicente Martelete da Silva, Maria Cristina Smith Menandro, Mário Cláudio Simões, 
Sandra Regina Soares da Costa e Valéria Quaresma. Justificaram ausência os Conselheiros: 
Gesieny Laurett Neves Damasceno e Igor Martins Medeiros Robaina. Ausentes à sessão os 
Conselheiros: Carlo Eugênio Nogueira, Daniel Barros Bermudes, Filipe Siqueira Fermino, 
Henrique Tamanini Silva Moschen, Luciana Ferrari de Oliveira Fiorot, Rafael da Silveira Gomes, 
Valéria Fagundes e Viviana Borges Corte. Houve a participação dos convidados e proponentes 
dos pontos em pauta: Aldous Pereira Albuquerque (PROPLAN), Cláudia Maria Mendes Gontijo 
(PROGRAD), Débora Provetti (PROPLAN), Leila Massaroni (SEAVIN), Marcelo Roberto Sarcinelli 
(PROPLAN), Rogério Naques Faleiros (PROPLAN) e Silas Adolfo Potin (PROPLAN). Havendo 
quórum, a Presidente deu início à sessão. 1. COMUNICAÇÕES: 1.01. O Prof. Luiz Fernando 
informou que esta é a última reunião do Conselho Departamental em que poderá participar, 
pois o seu mandato como chefe de departamento se encerrará. Informou ainda que a nova 
chefia do DOC será a Prof.ª Valéria Quaresma e parabenizou a Prof.ª Edinete pela condução das 
reuniões do Conselho Departamental. 2. EXPEDIENTE: inclusão, exclusão ou inversão de pauta: 
Não houve. 3. PAUTA: 3.01 Plano de Desenvolvimento Institucional Ufes 2021 - 2030 (PDI). O 
Comitê Executivo PDI solicitou Reunião com o Conselho Departamental visando a participação 
do Centro na etapa de formulação de objetivos estratégicos vinculados aos desafios 
institucionais do Plano de Desenvolvimento Institucional Ufes 2021-2030. A presidente da 
sessão, concedeu a palavra ao Prof. Rogério Faleiros, Pró-reitor de Planejamento, onde 
inicialmente apresentou a dinâmica de trabalho da equipe de elaboração do PDI e o que foi 
desenvolvido até o momento. Informou que em 2019 foi veiculada uma enquete onde houve 
ampla participação da comunidade universitária e a partir das respostas foi possível definir a 
missão, visão e valores que devem guiar a condução do PDI 2021-2030. Destacou também que 
a partir de enquete, foi possível definir os seguintes desafios institucionais: infraestrutura e 
acessibilidade, ações afirmativas, inovação e responsabilidade social, promoção da saúde, 
desenvolvimento e valorização das pessoas, internacionalização, sustentabilidade ambiental e 
econômico-financeira e imagem institucional. Em seguida, o pró-reitor solicitou a mediação do 
servidor da PROPLAN Silas Potin para auxiliar os conselheiros na formulação de objetivos 
estratégicos proposto em pauta. O servidor disponibilizou um link aos conselheiros para 
preenchimento de formulário com o intuito de colher propostas de objetivos estratégicos 
vinculadas a missão, visão e valores institucionais, que conseguinte são vinculados aos eixos de 
Ensino, Pesquisa, Extensão, Assistência e Gestão, e estipulou o prazo de trinta minutos para a 
conclusão da atividade. Após o preenchimento e encerramento da atividade proposta, Silas 
reforçou a necessidade de resposta a uma pesquisa de opinião, recentemente divulgada por e-
mail, que tem a finalidade de captar subsídios para a formulação dos objetivos estratégicos da 
Ufes para os próximos 10 anos. Posteriormente a equipe da PROPLAN finalizou agradecendo 
pelo espaço concedido e informando que o objetivo proposto foi alcançado. 3.02 Plano 
Pedagógico Institucional (PPI). A Prograd encaminhou o texto do Plano Pedagógico 
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Institucional (PPI) elaborado pela Comissão de Políticas Acadêmicas, para análise, discussão e 
apresentação de sugestões pelo Centro. Como o PPI integra o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI 2021-2030), convidamos um representante da Prograd para participar desta 
Reunião do Conselho Departamental, onde também vamos discutir o PDI, para colher as 
contribuições dos docentes, técnicos e discentes. A Prof.ª Cláudia Gontijo, Pró-reitora de 
Graduação, informou que é integrante da Comissão Temática denominada Políticas Acadêmicas 
que foi designada em 2018 para a revisão do PPI. Esclareceu que a versão do PPI enviada, foi 
elaborada em 2019 a partir de enquetes e encaminhada ao Conselho Universitário, mas como o 
PDI não estava finalizado, o PPI retornou para que posteriormente fosse enviado em conjunto. 
Esclareceu ainda que prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão é até o final de 2020 e 
a não conclusão do PPI pode ocasionar implicações em termos orçamentários para a UFES. A 
professora explicou que a comissão teve o entendimento de que essa versão do PPI deveria ser 
enviada aos centros de ensino para que os Conselhos Departamentais realizassem leitura e 
apresentassem sugestões para o aperfeiçoamento. Em seguida a Prof.ª Edinete, devido à 
proximidade de horário com outra reunião inicialmente informada pela Prof.ª Cláudia, propôs à 
pró-reitora que o CCHN realize consulta às chefias, reúna as contribuições e as encaminhe até o 
dia 19/11/2020 para e-mail claudia.gontijo@ufes.br. A Prof.ª Cláudia manifestou concordância 
com a proposta e o ponto de pauta foi dado como encerrado. Nada mais havendo a tratar, a 
Presidente agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a sessão, e eu Réusson 
Gonçalves de Oliveira, Auxiliar em Administração, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e 
aprovada, será assinada pelos Conselheiros. 
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