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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DEPARTAMENTAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS
AGRÁRIAS
E
ENGENHARIAS
DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO
SANTO, DO DIA ONZE DE ABRIL DE DOIS MIL
E DEZESSETE, ÀS DEZ HORAS, NA SALA DE
REUNIÕES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO,
SOB A PRESIDÊNCIA DO PROFESSOR
DIRCEU PRATISSOLI, DIRETOR DO CCAE,
COM A PRESENÇA DOS(AS) SEGUINTES
CONSELHEIROS(AS): HENRIQUE MACHADO
DIAS, VICE-DIRETOR DO CCAE; WILLIAN
BUCKER
MORAES,
CHEFE
DO
DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA; NILTON
CESAR FIEDLER, CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE CIÊNCIAS FLORESTAIS E DA MADEIRA;
MARIA DA PENHA PICCOLO RAMOS, CHEFE
DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE
ALIMENTOS; IARA REBOUÇAS PINHEIRO,
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
RURAL; ISABELLA VILHENA FREIRE MARTINS,
SUBCHEFE
DO
DEPARTAMENTO
DE
MEDICINA VETERINÁRIA; CESAR CONTE
GUIMARÃES
FILHO,
SUBCHEFE
DO
DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA; GIOVANNI
DE OLIVEIRA GARCIA E MARSHAL COSTA
LEME, REPRESENTANTES DO CCAE NO
CEPE; ADRIANO RIBEIRO DE MENDONÇA,
REPRESENTANTE
SUPLENTE
DOS
COLEGIADOS DOS CURSOS DE ENGENHARIA
FLORESTAL E DE AGRONOMIA; ICARO
PIANCA GUIDOLINI, REPRESENTANTE DOS
COLEGIADOS DOS CURSOS DE ENGENHARIA
QUÍMICA, DE ENGENHARIA INDUSTRIAL
MADEIREIRA
E
DE
ENGENHARIA
DE
ALIMENTOS; MARIANA DURAN CORDEIRO,
REPRESENTANTE DOS COLEGIADOS DOS
CURSOS DE ZOOTECNIA E DE MEDICINA
VETERINÁRIA;
FELIPE
BERBARI
NETO,
REPRESENTANTE DOS COLEGIADOS DOS
CURSOS
NA
CÂMARA
CENTRAL
DE
GRADUAÇÃO;
ADÉSIO
FERREIRA,
REPRESENTANTE DOS PROGRAMAS DE PÓSGRADUAÇÃO; HENRIQUE JORDEM VENIAL,
REPRESENTANTE
DOS
SERVIDORES
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO.
NÃO HOUVE REPRESENTAÇÃO DISCENTE,
MANDATO VENCIDO EM 09/11/2016.
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O Senhor Presidente cumprimentou os presentes e, havendo quórum, declarou
aberta a Sessão. 1. APROVAÇÃO DA ATA: 1.1 Foi apreciada e aprovada, por
unanimidade, a Ata da Sessão Ordinária do Conselho Departamental, realizada em
24 de março de 2017. 2. EXPEDIENTE: O Senhor Presidente, solicitou inclusão do
seguinte protocolado, a saber: 2.1 Protocolado nº. 23068.785023/2016-76 –
Departamento de Agronomia – Encaminha, para homologação, o resultado final do
Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo de professor do magistério
superior, na área de Ciências Biológicas (CNPq 2.00.00.00-6) e subárea Fisiologia
Vegetal (CAPES 2.03.03.00-9), Edital nº 132/2016, DOU de 31/08/2016. Em
votação, o pedido de inclusão foi aprovado por unanimidade. Exclusão: Não houve.
3. ORDEM DO DIA: 3.1 Processo nº. 23068.004229/2017-91 – Colegiado do
Curso de Engenharia de Alimentos – Encaminha, para aprovação, o ad
referendum emitido pelo Presidente deste Conselho, que homologou os nomes das
Professoras Patrícia Campos Bernardes e Pollyanna Ibrahim Silva como
Coordenadora e Subcoordenadora, respectivamente, do Colegiado do Curso de
Engenharia de Alimentos, por um período de dois anos, a partir de 02/04/2017. Em
esclarecimento. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Baixada a
RESOLUÇÃO NÚMERO DEZ BARRA DOIS MIL E DEZESSETE. 3.2 Protocolado nº.
23068.717156/2017-09 – Secretaria-CCAE – Encaminha, para aprovação, sugestão
de inclusão do Representante dos Colegiados dos Cursos na Câmara Central de
Graduação, na composição da Comissão de Assuntos Didáticos e Culturais. O
Conselheiro Giovanni de Oliveira Garcia sugeriu que seja observado o quantitativo
dos membros em cada comissão. Nesse sentido, considerando que a Comissão de
Legislação e Normas é atualmente composta por três docentes e um técnicoadministrativo, o Presidente sugeriu a inclusão da representação na referida
comissão. Em esclarecimento. Em discussão. Em votação. Aprovado por
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO DEZESSEIS BARRA DOIS MIL E
DEZESSETE. 3.3 Protocolado nº. 23068.786864/2016-09 – Centro Acadêmico de
Engenharia de Alimentos – Encaminha, para homologação, nova composição do
Centro Acadêmico Livre de Engenharia de Alimentos. O Vice-Presidente, com a
palavra, fez a leitura da ata da assembleia geral de eleição da nova diretoria do
Centro Acadêmico Livre de Engenharia de Alimentos, como segue: Gabriela
Fassarella, Matrícula 2014101646, Presidente; Igor Gomes da Silva Sant’Ana,
Matrícula 2016102673, Vice-Presidente; Kenia Scheppa Pogian, Matrícula
2014101643, e, Matheus Custódio de Paula, Matrícula 2014101652, Coordenadoria
de Comunicação; Gustavo Alves Fernandes Ribeiro, Matrícula 2014101649, Isabela
Maia Borsoi Chagas, Matrícula 2015105893, e, Ruan Oliveira Palacios Mendes,
Matrícula 2014101657, Coordenadoria de Eventos; Iarima Lorena de Oliveira,
Matrícula 2015105930, e, Layz Steinkopf Braido, Matrícula 2016102691,
Coordenadoria de Finanças; e, Eduardo da Silva Moreira, Matrícula 2016102675, e
Victor Dordenoni Pizzol, Matrícula 2016102674, Secretaria Geral. Em
esclarecimento. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Baixada a
DECISÃO NÚMERO DEZESSETE BARRA DOIS MIL E DEZESSETE. 3.4 Processo nº.
23068.001689/2017-67 - Departamento de Medicina Veterinária – Paulo Sergio
Cruz de Andrade Junior – Requer autorização para prestar serviço de docência
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voluntário, ministrando, para o Curso de Medicina Veterinária, sob a
corresponsabilidade do Professor Douglas Severo Silveira, a disciplina Prática
hospitalar em cirurgia de animais de companhia (VET05206), com prazo de duração
a partir da aprovação até 25 de julho de 2017. O Conselheiro Icaro Pianca Guidolini,
com a palavra, fez a leitura do parecer da Comissão de Assuntos Didáticos e
Culturais, do qual foi relator, favorável à aprovação mediante apresentação do prazo
e periodicidade para entrega do relatório do serviço executado. Em esclarecimento.
Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO
NÚMERO DEZOITO BARRA DOIS MIL E DEZESSETE. 3.5 Processo nº.
23068.000953/2017-45 - Departamento de Agronomia – Joelly Mariano Barbosa
– Requer autorização para prestar serviço de docência voluntário, ministrando, para
os Cursos de Agronomia e Geologia, sob a corresponsabilidade do Professor
Ulysses Rodrigues Vianna, a disciplina Metodologia de Pesquisa e Redação
Científica (DPV05183), com carga horária de 03 (três) horas semanais, no período
2017/1. O Conselheiro Felipe Berbari Neto, com a palavra, fez a leitura do parecer
da Comissão de Assuntos Didáticos e Culturais, do qual foi relator, favorável à
aprovação mediante inclusão de novo termo de adesão com prazo de duração
corrigido e novo excerto de ata do Departamento de Agronomia, substituindo o termo
“professora substituta” por “professora voluntária”. Em esclarecimento. Em
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO
DEZENOVE BARRA DOIS MIL E DEZESSETE. 3.6 Processo nº. 23068.003372/201765 - Departamento de Agronomia – Khétrin Silva Maciel – Requer autorização
para prestar serviço de docência voluntário, ministrando, para o Curso de
Agronomia, sob a corresponsabilidade do Professor Marcelo Antônio Tomaz, a
disciplina Fisiologia Vegetal (DPV05591), com carga horária de 07 (sete) horas
semanais, no período 2017/1. O Conselheiro Adriano Ribeiro de Mendonça, com a
palavra, fez a leitura do parecer da Comissão de Assuntos Didáticos e Culturais, do
qual foi relator, favorável à aprovação mediante apresentação do prazo e
periodicidade para entrega do relatório do serviço executado. Em esclarecimento.
Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO
NÚMERO VINTE BARRA DOIS MIL E DEZESSETE. 3.7 Processo nº.
23068.003236/2017-75 – Departamento de Medicina Veterinária – Gabriel Jose
Silva Uzai – Requer autorização para prestar serviço voluntário, realizando
atendimento clínico em animais silvestres e exóticos no Hospital Veterinário-CCAE,
por um período de 1 (um) ano, março de 2017 a março de 2018. A Conselheira
Mariana Duran Cordeiro, com a palavra, fez a leitura do parecer da Comissão de
Assuntos Didáticos e Culturais, do qual foi relatora, favorável à aprovação mediante
correção do prazo que está de março de 2017 a março de 2018. Em esclarecimento.
Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO
NÚMERO VINTE E UM BARRA DOIS MIL E DEZESSETE. 3.8 Protocolado nº.
23068.786690/2016-76 – Talita Teixeira Xavier - Apresenta recurso referente ao
concurso público do Departamento de Agronomia, área Ciências Biológicas, subárea
Fisiologia Vegetal. O Presidente da Comissão de Legislação e Normas, o
Conselheiro Giovanni de Oliveira Garcia, com a palavra, fez a leitura do parecer da
comissão, in verbis: “Ao Presidente do Conselho Departamental do CCAE-UFES.
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Prezado Senhor. Trata-se o presente processo a solicitação feita pela interessada
Talita Miranda Teixeira Xavier contra o concurso público realizado pelo então
Departamento de Produção Vegetal (atualmente Departamento de Agronomia) na
área Ciências Biológicas, Subárea Fisiologia Vegetal. I - HISTÓRICO DOS FATOS:
O referido concurso foi realizado no mês de novembro de 2016, conforme Edital 132
de 29 de agosto de 2016, publicado no DOU em 31 de agosto de 2016 e transcorreu
obedecendo ao calendário descrito no edital acima descrito. O concurso teve 28
candidatos inscritos e apenas um indeferimento por não atender o item 3.8 do Edital.
No dia 01 de dezembro de 2016 protocolou junto ao Departamento de Produção
Vegetal um recurso contra a decisão final do referido edital argumentando os
seguintes pontos: a) Uso de celular durante a hora de consulta ao material de
estudo, após o sorteio do ponto a ser dissertado; b)Proximidade profissional de
membro da banca avaliadora com candidato; c) Obrigatoriedade de identificação
nominal na capa da prova; d) Nota recebida na prova escrita; e) Gabarito destoante
com a referência sugerida, e; f) Participação de membro da banca avaliadora sem
aprovação em ata do conselho departamental. O recurso foi encaminhado a
comissão organizadora do referido concurso apresentou contra argumentação em
todos os questionamentos acima descritos, decidindo pelo indeferimento do recurso.
No dia 09 de dezembro de 2016 a interessada protocolou junto ao Conselho
Departamental do CCAE outro recurso contra a decisão do referido concurso
alegando os seguintes pontos: a) Uso de equipamento eletrônico durante a hora de
consulta ao material de estudo, após o sorteio do ponto a ser dissertado; b) Não
obrigatoriedade de identificação nominal na capa da prova, e; c) Não exigência de
documento de identificação pessoal no momento de realização da prova. No dia 02
de fevereiro de 2017 a Comissão de Legislação e Normas do CD- CAE encaminhou
um protocolado a Pró-reitoria de Gestão de Pessoas solicitando maiores
esclarecimentos referente aos itens apresentados pela interessada. II ANÁLISE DOS
FATOS NARRADOS E ALVOS DE QUESTIONAMENTOS MOVIDOS PELA
INTERESSADA: Considerando que os concursos, em todas as suas fases, desta
universidade seguem o edital correspondente, a Resolução 52/2009 do CEPE e
suas alterações, a Portaria MP 450/02 bem como ao Decreto 6.944/2009 tem-se: a)
Uso de equipamento eletrônico durante a hora de consulta ao material de estudo,
após o sorteio do ponto a ser dissertado. Referente ao concurso em questão, o uso
de equipamentos eletrônicos é mencionado apenas no Edital 132 de 29 de agosto
de 2016 onde em no item 5.17 é descrito: “Nos dias de realização das provas, não
será permitido ao candidato entrar e, ou permanecer no local do exame com armas
ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo bank, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, etc.) exceto aqueles que
serão utilizados como apoio didáticos para apresentação das provas. Caso o
candidato leve alguma arma e/ou aparelho eletrônico, esses deverão ser recolhidos
pelo Departamento. O descumprimento da presente instrução implicará na
eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude”. Por sua vez,
referente a hora de consulta ao material de estudo, após o sorteio do ponto a ser
dissertado não concurso em questão, esta questão é mencionada apenas na
Resolução 52/2009 do CEPE no Art. 21, Parágrafo 4º onde é descrito: § 4º Após
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sorteio dos Temas e/ou problemas, o candidato disporá de 1 (uma) hora para
consulta individual a material bibliográfico de sua livre escolha no próprio recinto de
realização da prova e mais 3 (três) horas para a realização da prova, propriamente
dita, período no qual o candidato não mais poderá consultar o material bibliográfico
ou anotações pessoais”. b) Não obrigatoriedade de identificação nominal na capa da
prova. O edital correspondente ao concurso em questionamento, a Resolução
52/2009 do CEPE e suas alterações, a Portaria MP 450/02 bem como ao Decreto
6.944/2009 não fazem referência quanto ao questionamento acima descrito. c) Não
exigência de documento de identificação pessoal no momento de realização da
prova. O edital correspondente ao concurso em questionamento, a Resolução
52/2009 do CEPE e suas alterações, a Portaria MP 450/02 bem como ao Decreto
6.944/2009 não fazem referência quanto ao questionamento acima descrito. III
CONSIDERAÇÕES Considerando o Edital 132 de 29 de agosto de 2016, a
Resolução 52/2009 do CEPE e suas alterações, a Portaria MP 450/02 bem como ao
Decreto 6.944/2009, os assuntos apontados no presente recurso bem como toda
documentação presente no presente protocolado, esta comissão, entende que: O
uso de equipamentos eletrônicos durante o tempo de uma hora antes da realização
da prova escrita contraria o item 5.17 do Edital 132 de 29 de agosto de 2016. Nos
demais itens apontados pela interessada não é possível determinar a incoerência de
lisura nos procedimentos visto que os mesmos os mesmos foram argumentados
pela comissão examinadora, bem como não é feita referencia dos mesmos na
legislação pertinente. Considerando que pelo uso de equipamentos eletrônicos na
uma hora que antecede a prova escrita, o Conselho Departamental do então Centro
de Ciências Agrárias, em reunião ordinária realizada no dia 30 de julho de 2014,
aprovou por maioria a não homologação do concurso público para professor Adjunto
A na área de Reprodução Animal, subárea Clinica e Semiologia Veterinária do Edital
15 de 12 de fevereiro de 2014. III PARECER: A comissão de Legislação e Normas
do Conselho Departamental do CCAE, salvo melhor juízo, é de parecer desfavorável
a homologação do resultado do concurso público para professor na área Ciências
Biológicas, Subárea Fisiologia Vegetal. Iara Rebouças Pinheiro, Chefe do
Departamento de Engenharia Rural. Marshal Costa Leme, Representante do CCAE
no CEPE. Henrique Jordem Venial, Representante dos Técnicos Administrativos do
CCAE. Giovanni de Oliveira Garcia, Representante do CCAE no CEPE.” Após ampla
discussão, o Conselheiro Willian Bucker Moraes pediu vistas do processo
interrompendo
imediatamente
a
discussão.
3.9
Protocolado
nº.
23068.785023/2016-76 – Departamento de Agronomia – Encaminha, para
homologação, o resultado final do Concurso Público de Provas e Títulos para o
cargo de professor do magistério superior, na área de Ciências Biológicas (CNPq
2.00.00.00-6) e subárea Fisiologia Vegetal (CAPES 2.03.03.00-9), Edital nº
132/2016, DOU de 31/08/2016. Considerando o pedido de vista do protocolado
anterior, o Presidente sugeriu o adiamento deste ponto de pauta. Em votação.
Aprovado por unanimidade. 4. COMUNICAÇÕES: 4.1 O Presidente comunicou que
nos dias 19 e 20 de abril, a Administração Central da Ufes realizará uma visita ao
campus de Alegre. Para otimizar o atendimento, hoje, dia 11/04, das 9h às 17h, a
assessora de Políticas Internas da Reitoria, Célia Fanzeres, estará à disposição para
.5.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS
CONSELHO DEPARTAMENTAL

providenciar o agendamento conforme demanda apresentada por docentes,
servidores técnico-administrativos e estudantes do Centro de Ciências Agrárias e
Engenharias (CCAE) e do Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde
(CCENS). 4.2 O Presidente comunicou que a Pró-Reitoria de Graduação da Ufes,
realizará o I Seminário sobre Docência no Ensino Superior, o evento é direcionado,
prioritariamente, aos professores que ingressaram na Ufes nos últimos 3 anos, será
realizado no dia 10 de maio de 2017, das 8h às 17h, no Auditório do CCJE-DDP, no
Campus de Goiabeiras, as inscrições estão sendo realizadas no DDP. A Conselheira
Iara Rebouças Pinheiro sugeriu que seja solicitado à Pró-Reitoria de Graduação a
oferta do curso também em Alegre. 5. PALAVRA LIVRE: Inscreveram-se os
Conselheiros Giovanni de Oliveira Garcia, Iara Rebouças Pinheiro, Icaro Pianca
Guidolini e Felipe Berbari Neto. 5.1 O Conselheiro Giovanni de Oliveira Garcia
comunicou que foi repassado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
(CEPE) a informação que o Ministério da Educação (MEC) suspendeu todos os
empenhos das Instituições Públicas de Ensino, disse que acredita que pode haver
cortes e a sugestão é que o assunto seja discutido pelos Conselhos Departamentais;
sugeriu que seja solicitado à Subprefeitura, para a próxima reunião do conselho, a
apresentação do Plano de Estacionamento do Campus. O Presidente disse que irá
encaminhar uma solicitação ao referido setor. 5.2 A Conselheira Iara Rebouças
Pinheiro fez duas colocações, a primeira, falou da insatisfação com relação ao
descaso de Vitória com os pedidos de Alegre, informou que o Departamento de
Engenharia Rural, encaminhou à Vitória um processo de nomeação de professor
desde o início de março, o processo ficou parado no setor atrasando a nomeação,
mesmo após várias ligações; a segunda, disse que foram levantadas algumas
questões pelo Departamento de Engenharia Rural, com relação à recepção de
calouros, primeiramente parabenizou a comissão pelas atividades realizadas, porém,
ressaltou a preocupação com o trote, disse que mesmo sendo proibido dentro do
campus, ele ainda acontece na cidade e sugeriu que sejam adotadas medidas junto
à prefeitura municipal para tentar inibi-lo. 5.3 O Conselheiro Icaro Pianca Guidolini
pediu anuência do Presidente deste Conselho, para enviar aos demais conselheiros
o relatório a respeito da situação atual e de definição de ações estratégicas para o
Curso de Engenharia Química do CCAE, para apreciação de todos. O Presidente
disse que está de acordo. 5.4 O Conselheiro Felipe Berbari Neto informou que o
curso de Medicina Veterinária realizou uma gincana, com o objetivo de integração
dos calouros do curso, foram realizadas várias atividades nos primeiros dias de aula,
inclusive beneficentes, ocupando os alunos e desviando um pouco o foco do trote;
manifestou insatisfação com relação ao descaso de Vitória em diversas situações,
como o caso do corte de telefone exclusivo em Alegre, da marcação de reuniões
extraordinárias dos mais diversos setores sem tempo hábil de organização de
representação de Alegre, entre outras; sugeriu que seja solicitado à PROPLAN o
calendário das reuniões da Comissão Especial criada com a finalidade de avaliar
critérios para distribuição de vagas docentes na UFES, para possibilitar a discussão
sobre qual o posicionamento o representante do CCAE irá adotar; comunicou que foi
discutido na Câmara Local sobre as placas dos formandos e houve um consenso
entre os Coordenadores, que as placas estão aumentando demais e ocupando
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muito espaço, sem nenhuma regra, nesse sentido, o Conselheiro sugeriu uma
normatização para padronização e controle dessas placas; falou sobre a
necessidade de um redimensionamento de espaço físico, principalmente dos
gabinetes de docentes, para resolver o problema de sala para novos servidores; e
informou ainda, sobre um cidadão que estava frequentando o curso de Medicina
Veterinária se passando por calouro, no entanto após ser consultado, ficou
comprovado que não tem vínculo nenhum com a Universidade, porém estava
frequentando normalmente as salas de aula, disse que o fato já foi informado aos
Diretores. Encerrando-se os inscritos para a Palavra Livre, o Presidente agradeceu a
presença de todos e declarou a Sessão encerrada às 11 horas e 24 minutos. Do que
era para constar, eu, Kézya Lourenço Barbosa, Secretária, lavrei a presente Ata,
que, após lida e aprovada, será pelos(as) Senhores(as) membros assinada.
Dirceu Pratissoli Henrique Machado Dias Adésio Ferreira Fabrício Gomes Gonçalves Felipe Berbari Neto Giovanni de Oliveira Garcia Henrique Jordem Venial Iara Rebouças Pinheiro Icaro Pianca Guidolini Isabella Vilhena Freire Martins Maria da Penha Piccolo Ramos Maria Izabel Vieira de Almeida Marshal Costa Leme Nilton Cesar Fiedler Walter Amaral Barboza Willian Bucker Moraes -
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