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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO CENTRO DE 

CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS, REALIZADA AOS VINTE E TRÊS DIAS DE FEVEREIRO DE 2021. 

Aos vinte e três dias de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 14 horas, reuniram-se por meio 
de webconferência, para realizar a 2ª Reunião Ordinária do Conselho Departamental do CCHN, 
os seguintes Conselheiros: Agnaldo Silva Martins, Carlo Eugênio Nogueira, Edinete Maria Rosa 
(Presidente), Erwany Nawar Everton Maranhão, Filipe Siqueira Fermino, Idalina Tereza de 
Almeida Leite Perin, Igor Martins Medeiros Robaina, Igor Suzano Machado, Jorge Luís 
Gonçalves dos Santos, Leni Ribeiro Leite (Vice-Presidente), Mario Claudio Simões, Rafael da 
Silveira Gomes, Thana Mara de Souza, Ueber José de Oliveira, Valéria da Silva Quaresma, 
Valeschka Martins Guerra e Viviana Borges Corte. Justificaram a ausência as Conselheiras 
Gesieny Laurett Neves Damasceno e Sandra Regina Soares da Costa. Ausente à sessão os 
Conselheiros: Daniel Barros Bermudes, Henrique Tamanini Silva Moschen, Marcelo Vicente 
Martelete da Silva. Havendo quórum, a Presidente deu início à sessão. 1. COMUNICAÇÕES: 
1.01 Informe da Adufes. A presidente da Adufes, Ana Carolina Galvão Marsiglia, solicitou 
autorização para apresentar um informe da gestão. A professora informou que a campanha 
Vida de Servidor tem sido um sucesso, já tendo obtido 2,6 milhões de visualizações 
(https://wp.adufes.org.br/2021/02/19/vidadeservidor-conteudos-foram-vistos-26-milhoes-de-
vezes-nas-redes-sociais-e-acoes-continuam-em-2021/) e que continuará em 2021. Além dessa 
campanha, a Adufes está produzindo uma Websérie intitulada Adufes nos Centros – Onde a 
Ufes é feita que destaca a relevância do trabalho realizado na Universidade 
(https://wp.adufes.org.br/2021/02/08/webserie-adufes-nos-centros-onde-a-ufes-e-feita-
destaca-relevancia-do-trabalho-da-universidade/), Ana Carolina informou que já foi publicado o 
capítulo sobre o CCS, que o capítulo sobre o CT está prestes a sair, e pediu apoio na produção 
do capítulo sobre o CCHN. A Presidente da Adufes também lembrou que o Andes realizará o 
11º Conad Extraordinário, previsto para 27 de março e 3 de abril (dois encontros), e o prazo 
para submissão de contribuições ao Caderno de Textos vai até 4 de março. Sobre a 
representação, informou que a seção sindical pode eleger 1 delegado e até 2 observadores, por 
isso, a diretoria da Adufes convocará Assembleia Geral para o dia 23 de março com pauta: 
Orçamento; Eleição de delegação ao Conad; Constituição da comissão para negociação Unimed 
(https://wp.adufes.org.br/2021/02/19/andes-sn-convoca-11o-conad-extraordinario-para-27-
de-marco-e-3-de-abril/). Ana Carolina também informou que a Adufes apoiou e participou da 
Carreata unificada por vacinação, contra a reforma administrativa e pelo impeachment de 
Bolsonaro, realizada no dia 21 de fevereiro (https://wp.adufes.org.br/2021/02/22/fora-
bolsonaro-e-nao-a-reforma-administrativa-impulsionam-carreata-pelas-ruas-de-vitoria/). 
Também foi informado que a Adufes ainda estará distribuindo a agenda 2021 e o Kit Abraço até 
o final de fevereiro na sede e na subsede. As orientações para a retirada podem ser conferidas 
no link https://wp.adufes.org.br/2021/02/08/pegue-sua-agenda-2021-e-kit-abraco-ate-final-
de-fevereiro-na-sede-e-subsede/. Por fim, a Presidente da Adufes informou que o sindicato 
está promovendo a campanha Jurídico Responde com disponibilização no site de um boletim 
com o objetivo de facilitar o acesso às informações de interesse da categoria relacionadas 
diretamente ao setor jurídico do sindicato. Para acessar, basta buscar no menu “jurídico” a aba 
“Jurídico Responde”. https://wp.adufes.org.br/juridico-responde/. 1.2 Vistoria acessibilidade. 
A pedido do Ministério Público, a Superintendência de Infraestrutura (SI), está realizando junto 
com a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), vistorias nos prédios da Universidade para avaliar 
as condições de acessibilidade das nossas instalações. A vistoria no CCHN será realizada no dia 
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25 de fevereiro, às 9h, e contará com a participação da Diretora do Centro, do Assessor de 
Gestão e da Marlene. A Administração do Centro solicita a colaboração dos Chefes de 
Departamento para que estejam no Centro no dia 25 de fevereiro. 1.3 Documento avulso nº 
23068.008658/2021-13. A pedido da Superintendência de Infraestrutura (SI), a Direção do 
CCHN divulgou por email a Resolução nº 24/2014 CUn, que estabelece procedimentos a serem 
adotados pelos servidores quando se constatar desaparecimento, subtrações e/ou danos 
causados ao patrimônio público ou de usuários da Ufes e o Fluxograma dos procedimentos. 2. 
EXPEDIENTE: Exclusão do ponto 3.07; Inversão de pauta: o ponto 3.12 foi antecipado para 
3.02, renumerando os demais. 3. PAUTA: 3.01 Aprovação das Atas da 1ª Reunião 
Extraordinária de 2021 e 1ª Reunião Ordinária de 2021. As Atas foram lidas e aprovadas por 
unanimidade. 3.02 Recomposição da Comissão para elaboração de Regimento Interno para o 
CCHN. A Comissão de elaboração do Regimento Interno do CCHN foi formada no dia 15 de 
setembro de 2020, com os seguintes conselheiros: Leni Ribeiro Leite (presidente), Agnaldo Silva 
Martins, Gabriella Garcia Moura, Luiz Fernando Loureiro Fernandes, Erwany Nawar Everton 
Maranhão (Representante discente), Filipe Siqueira Fermino (Representante TAE). Contudo, o 
professor Luis Fernando está afastado para realização de Pós-doutorado e precisa ser 
substituído na comissão. Conforme decidido em reunião deste Conselho, os integrantes da 
comissão devem ser membros do Conselho no ato de sua indicação. Posto o assunto em 
discussão, a professora Valéria da Silva Quaresma se dispôs a integrar a Comissão. Posto em 
votação, a indicação foi aprovada por unanimidade. 3.03 Processo digital nº 
23068.002933/2021-95. Homologação da designação de coordenação do Colegiado de Curso 
de Ciências Biológicas, professora Valquíria Ferreira Dutra (coordenadora) e Eldamária de 
Vargas Wolfgramm dos Santos (subcoordenadora). Mandato: 28/02/2021 a 27/02/2023. 
Interessada: Valquíria Ferreira Dutra. Colocada em discussão e votação, a designação foi 
homologada por unanimidade. 3.04 Processo Digital nº 23068.001435/2021-25. Atividade 
esporádica remunerada “Conceitos Básicos em Análise do Comportamento Aplicada (ABA)”, a 
partir de 26/02/2021. Interessada: Fabiana Pinheiro Ramos. Relatora: Idalina Tereza de 
Almeida Leita Perin. Parecer: “Trata-se da solicitação da professora Fabiana Pinheiro Ramos, 
para exercer atividade esporádica remunerada (total 8 horas), na modalidade de Workshop 
(Conceitos Básicos em Análise do Comportamento Aplicada - 35 ABA). O projeto encontra-se 
adequadamente instruído, destacando que tal atividade se enquadra no inciso VIII, do art. 21, 
da Lei n°. 12.772/2012 - retribuição pecuniária, na forma de pro labore ou cachê pago 
diretamente ao docente por ente distinto da IFE, pela participação esporádica em palestras, 
conferências, atividades artísticas e culturais relacionadas à área de atuação do docente. 
Considerando-se que a docente informa, em seu formulário de solicitação de autorização para 
realização de atividade esporádica, a realização de 39,33 horas de atividades da mesma 
natureza realizadas no período de 24 meses, sua solicitação se enquadra como esporádica, pois 
atende ao disposto no § 1º do art. 21, da Lei n°. 12.772/2012 - Considera-se esporádica a 
participação remunerada nas atividades descritas no inciso VIII do caput, autorizada pela IFE, 
que, no total, não exceda 30 (trinta) horas anuais. Considerando que: - a atividade não 
interferirá na realização de seus encargos didáticos e administrativos junto à UFES, uma vez que 
será realizada em um final de semana, sem necessidade de afastamento; - o processo encontra-
se devidamente instruído com: solicitação encaminhada à chefia do Departamento de 
Psicologia; ficha de solicitação de autorização para o exercício de atividade esporádica 
preenchida; e o email de convite para participação na atividade; - a solicitação encontra-se de 
acordo com a Lei n° 12.772/2012 e com a Resolução Nº 13/2002 do Conselho Universitário, sou, 
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s.m.j., de parecer favorável à aprovação da solicitação.” Colocado em discussão e votação, o 
parecer foi aprovado por unanimidade. 3.05 Processo Digital nº 23068.004673/2021-92. 
Relatório final de atividades de estágio pós-doutoral. Interessado: Jorge Luiz Viesenteiner. 
Relatora: Sandra Regina Soares da Costa. O assunto foi retirado de pauta. 3.06 Processo digital 
nº 23068.077825/2018-71. Promoção para Classe E - Professor Titular. Formação de Comissão 
Especial (CES). Interessado: Antônio Vidal Nunes (DFIL). Após consulta a docentes que 
cumprem os requisitos da Resolução 52/2017 CEPE, a direção do CCHN indica os docentes João 
Assis Rodrigues (UFES), área Educação 7.08.00.00-6; e Antônio Sidekum (Unisinos), Giuseppe 
Tosi (UFPB) e, José Carlos Leite (UFMT), da área Filosofia 7.01.00.00-4, para comporem a 
Comissão Especial (CES). Posto o assunto em discussão e votação, a composição da comissão foi 
aprovada por unanimidade. 3.07 Documento avulso nº 23068.057235/2020-46. Criação de 
disciplina optativa “Introdução ao R”. Interessado: Colegiado do Curso de Oceanografia. 
Relator: Igor Suzano Machado. O assunto foi retirado de pauta. 3.08 Processo digital nº 
23068.008475/2021-06. Utilização de sobra de recursos financeiros. Interessado: Claudio Luiz 
Zanotelli. Relator: Filipe Siqueira Fermino. O assunto foi retirado de pauta. 3.09 Indicação de 
representante do CCHN no Comitê Gestor do REDCAp na Ufes. A PRPPG solicitou a indicação 
de representante do CCHN no Comitê Gestor do REDCAp na UFES. Este conselho já havia 
indicado a professora Valeschka Martins Guerra como representante do CCHN e o professor 
Alexsandro Luiz de Andrade como suplente no Comitê Gestor do REDCAp na Ufes. A proposta 
da Direção é reafirmar esses dois nomes como representantes deste Centro. Posto o assunto 
em discussão, a professora Valeschka apresentou a plataforma e sua aplicação. Posto o assunto 
em votação, a indicação dos professores Valeschka Martins Guerra como representante do 
CCHN e Alexsandro Luiz de Andrade como suplente no Comitê Gestor do REDCAp na Ufes foi 
aprovada por unanimidade. 3.10 Documento avulso nº 23068.002419/2021-50. Designação de 
representante do CCHN na Comissão de Recredenciamento da Ufes junto ao MEC. O 
Recredenciamento Institucional é o processo de avaliação externa mais importante para a Ufes, 
visto que seu resultado determinará se nossa Universidade poderá funcionar normalmente ou, 
em caso de resultados insatisfatórios, se sofrerá Medidas Cautelares por parte do MEC. É 
realizado por uma Comissão Técnica do MEC, composta por avaliadores especialistas, que 
visitam a IES localmente e realizam uma avaliação criteriosa, com base em uma série de 
informações prestadas pela Universidade e tendo como referência um Instrumento de 
Avaliação Institucional padronizado. O Recredenciamento ocorre a cada 10 anos, o último foi 
em 2011. Os trabalhos da referida Comissão foram temporariamente suspensos por conta da 
pandemia e aguardavam a finalização do Plano de Desenvolvimento Institucional 2021-2030, 
que tem previsão de implementação ainda no primeiro semestre deste ano. O atual 
representante do CCHN é o servidor técnico Kleber Genoval de Rodran. Para substituição ou 
recondução do representante, as chefias e o representante técnico apresentarão as indicações 
(sem limite por departamento) na reunião do Conselho Departamental. Posto o assunto em 
discussão, foram indicados o professor Alexsandro Luiz de Andrade (DPSI) e o administrador 
Felipe Fernandes Alcântara. Colocada em votação, o professor Alexsandro Luiz de Andrade 
obteve 12 votos e o administrador Felipe Fernandes Alcântara obteve 4 votos. Assim, o 
professor Alexsandro Luiz de Andrade foi eleito por maioria como representante do CCHN na 
Comissão de Recredenciamento da Ufes junto ao MEC. 3.11 Recomposição da Comissão 
Própria de Avaliação de Centro de Ensino (CPAC) do CCHN. A CPAC é a comissão responsável 
por coordenar o processo de avaliação institucional do Centro de Ensino. É composta por 1 
(um) representante do corpo docente; 1 (um) representante do corpo técnico-administrativo; 1 
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(um) representante discentes regulares; 1 (um) representante egresso de cursos do Centro; 1 
(um) representante da sociedade civil organizada da área de conhecimento dos cursos 
oferecidos no Centro, conforme Resolução nº 49/2016 CUn/Ufes. O mandato dos atuais 
membros venceu em novembro de 2020. Para recomposição da CPAC do CCHN, os 
Conselheiros apresentarão as indicações na reunião do Conselho Departamental, onde os 
novos membros da Comissão serão eleitos. Somente a professora Carmelita Minélio da Silva 
Amorim foi indicada e aprovada, restando ao Conselho ainda indicar e aprovar 1 (um) 
representante do corpo técnico-administrativo, 1 (um) representante discente regular, 1 (um) 
representante egresso de cursos do Centro e 1 (um) representante da sociedade civil 
organizada. O assunto deverá voltar à pauta na próxima sessão. 3.12 Recomposição da 
Comissão Examinadora (CEX). O mandato da Comissão Examinadora (CEX) do CCHN, composta 
pelas professoras Flávia de Paula (DCBIO), Jacqueline Albino (DOC) e Maria Cristina Smith 
Menandro (DPSD), venceu no dia 30/11/2020 e foi prorrogado até 28/02/2021. A comissão 
deve ser recomposta observando os critérios de rotatividade, conforme a fórmula aprovada na 
10ª Reunião Ordinária deste Conselho Departamental, realizada em 07 de julho de 2020. Este 
ano, as comissões CEX e CPAD deverão ser compostas por 2 docentes do Departamento de 
Línguas e Letras, e 1 docente de cada um dos seguintes Departamentos: Ciências Biológicas; 
Psicologia; Psicologia Social e do Desenvolvimento; e História. Para recomposição da CEX, 
foram indicados os docentes Maria Cristina Smith Menandro (DPSD), Flávia de Paula (DCBio) e 
Roberto Ferreira Júnior (DLL). Mandato: 1 ano a partir de 01/03/2021. Posto em discussão e 
votação, a recomposição da CEX foi aprovada à unanimidade. 3.13 Suspensão de abertura de 
turma para os próximos ingressos pelo SISU. Considerando o acúmulo de disciplinas não 
ofertadas por alguns departamentos durante o período de pandemia e a capacidade limitada 
dos departamentos de garantir uma oferta completa de disciplinas, incluindo estágios, aulas de 
campo e laboratórios, a chefia do DGEO solicita que o tema seja debatido no Conselho 
Departamental para que se tenha uma visão global do Centro em relação aos impactos do 
EARTE e seja definida uma política geral para os cursos que estão em situação semelhante à 
Geografia. Posto em discussão, vários conselheiros se manifestaram relatando os problemas de 
oferta dos cursos durante o EARTE e os impactos a médio prazo da impossibilidade de 
realização de disciplinas de práticas, de laboratório e estágio. Levantou-se a dúvida quanto à 
possibilidade de suspensão de abertura de turma nos próximos ingressos do Sisu ou redução do 
número de vagas, visando reduzir esse impacto. Para isso, foi definido realizar reunião com a 
Prograd para tirar essas dúvidas e definir os encaminhamentos possíveis. Nada mais havendo a 
tratar, a Presidente agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a sessão, e eu Lara 
Negreiros Gobira, Secretária do CCHN, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, 
será assinada pelos Conselheiros.  
 
 

____________________ 
Edinete Maria Rosa 

(Presidente) 

____________________ 
Lara Negreiros Gobira 

(Secretária)
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