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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 VINTE E OITO DE JUNHO 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; 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, CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE MEDICINA VETERINÁRIA; CESAR CONTE
GUIMARÃES
FILHO,
SUBCHEFE
DO
DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA; GIOVANNI
DE OLIVEIRA GARCIA, REPRESENTANTE DO
CCAE
NO
CEPE;
FABRÍCIO
GOMES
GONÇALVES,
REPRESENTANTE
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; WALTER AMARAL BARBOZA,
REPRESENTANTE DOS COLEGIADOS DOS
CURSOS DE ZOOTECNIA E DE MEDICINA
VETERINÁRIA;
FELIPE
BERBARI
NETO,
REPRESENTANTE DOS COLEGIADOS DOS
CURSOS
NA
CÂMARA
CENTRAL
DE
GRADUAÇÃO; HENRIQUE JORDEM VENIAL,
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICOADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO. AUSENTE,
COM JUSTIFICATIVA: NILTON CESAR FIEDLER,
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS
FLORESTAIS E DA MADEIRA. AUSENTE:
ADÉSIO FERREIRA, REPRESENTANTE DOS
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO. NÃO
HOUVE
REPRESENTAÇÃO
DISCENTE,
MANDATO VENCIDO EM 09/11/2016.

O Senhor Presidente cumprimentou os presentes e, havendo quórum, declarou
aberta a Sessão. 1. APROVAÇÃO DA ATA: 1.1 Foi apreciada e aprovada, por
.1.

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

unanimidade, a Ata da Sessão Ordinária do Conselho Departamental, realizada em
13 de junho de 2017. 2. EXPEDIENTE: O Senhor Presidente, solicitou inclusão dos
seguintes processos, a saber: 2.1 Processo nº. 23068.011646/2017-90 –
Departamento de Medicina Veterinária – Isabella Vilhena Freire Martins –
Encaminha, para aprovação, o ad referendum emitido pelo Presidente deste
conselho que homologou a chefia do Departamento de Medicina Veterinária. 2.2
Protocolado nº. 23068.734570/2017-74 – Secretaria Única de Graduação –
Encaminha, para aprovação, proposta de ajuste de horários dos cursos de
graduação. Em votação, os pedidos de inclusão foram aprovados por unanimidade.
O Senhor Presidente, solicitou exclusão do seguinte processo, a saber: 2.3 Processo
nº. 23068.011178/2017-53 - Departamento de Engenharia de Alimentos – Consuelo
Domenici Roberto – Encaminha, para aprovação, solicitação de licença capacitação
por 90 dias, a partir de 04 de setembro de 2017, justificou que o pedido foi feito pelo
Conselheiro Nilton Cesar Fiedler, relator do processo. Em votação, o pedido de
exclusão foi aprovado por unanimidade. 3. ORDEM DO DIA: 3.1 Protocolado nº.
23068.733686/2017-96 – Departamento de Medicina Veterinária – Andreia Weiss
– Encaminha, para homologação, o Plano Anual de Atividade Docente (PAAD2017/1 e 2017/2). Em esclarecimento. Em discussão. Em votação. Aprovado por
unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO TRINTA E TRÊS BARRA DOIS MIL E
DEZESSETE. 3.2 Protocolado nº. 23068.732146/2017-95 – Câmara Local de
Graduação – Encaminha, para aprovação, proposta de alteração do Regimento
deste Conselho. O Vice-Presidente, com a palavra, fez a leitura da proposta de
alteração sugerida pela Câmara Local de Graduação do CCAE, para o Artigo 2º,
inciso IV, do regimento interno do Conselho Departamental, da seguinte forma: “Art.
2º (...) IV. Coordenadores ou representantes legais dos Colegiados dos Cursos de
Graduação do CCAE/UFES, a saber: Agronomia, Engenharia de Alimentos,
Engenharia Florestal, Engenharia Industrial Madeireira, Engenharia Química,
Medicina Veterinária e Zootecnia”. Após ampla discussão, o Conselheiro Giovanni
de Oliveira Garcia, propôs a realização de uma consulta aos programas de pósgraduação sobre o interesse de cada programa em compor o Conselho
Departamental e em seguida o encaminhamento deste protocolado à Comissão de
Legislação e Normas para elaborar uma única proposta de alteração do regimento
que contemple o assento de todos os coordenadores dos cursos de graduação e
dos programas de pós-graduação, caso haja a manifestação favorável, bem como,
uma proposta para composição das Comissões Permanentes. O Presidente colocou
em votação o encaminhamento feito pelo Conselheiro Giovanni de Oliveira Garcia.
Aprovado por unanimidade. 3.3 Protocolado nº. 23068.728967/2017-27 –
Departamento de Engenharia Rural – Encaminha, para apreciação, relatório da
Comissão de Definição de Estratégias para o Curso de Engenharia Química. O
Conselheiro Ícaro Pianca Guidolini, com a palavra, esclareceu que o relatório é
resultado do estudo de uma comissão composta por representantes da Pró-Reitoria
de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLAN), da Pró-Reitoria de
Graduação (PROGRAD), da Secretaria de Avaliação Institucional (SEAVIN) e por
professores do Departamento de Engenharia Rural. Disse que o estudo durou cerca
de um ano e meio e que o relatório apresenta a situação e as necessidades para
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melhoria do curso de Engenharia Química. Informou ainda que o estudo utilizou a
metodologia adotada pela PROPLAN para casos semelhantes, que consiste na
definição de prioridades. Esclareceu também que a primeira proposta apresentada
no relatório é a definição das ações necessárias para a manutenção do curso no
Centro de Ciências Agrárias e Engenharias. Já a segunda proposta apresentada é a
possibilidade de levar o curso para o Centro Tecnológico em Vitória, proposta
levantada pela PROPLAN no decorrer do estudo. O Conselheiro Giovanni de
Oliveira Garcia reforçou que existem duas vertentes de discussão e que,
independente de qual seja a melhor proposta, pediu que prevalecesse o
pensamento institucional, visando à melhoria do curso. A Conselheira Isabella
Vilhena Freire Martins disse que acha difícil discutir a mudança de um curso para
outro local sem um estudo detalhado das implicações que isso acarretaria para o
próprio curso e para o Centro. O Conselheiro Felipe Berbari Neto sugeriu dois
encaminhamentos: o primeiro, a formação de uma comissão para estudo da criação
do Departamento de Engenharia Química; o segundo, a formação de uma comissão
composta em conjunto com representantes da PROPLAN para estudo da viabilidade
da mudança do curso para Vitória. A Conselheira Iara Rebouças Pinheiro expôs as
dificuldades dos alunos do curso para realização de estágio. O Conselheiro
Henrique Machado Dias sugeriu a revisão da estrutura do curso no sentido de
disponibilizar um semestre exclusivamente para estágio, permitindo que os alunos
realizem o estágio em outros municípios e/ou estados. O Conselheiro Willian Bucker
Moraes disse que todo curso pioneiro possui dificuldades e que cabe ao curso de
Engenharia Química os seguintes questionamentos: o que pode ser feito para mudar
a realidade do curso; o que o curso pode trazer para o Centro e para o município; e
uma vez que existem dificuldades e carências, o que pode ser feito para melhorar o
local em que o curso está inserido. Disse ainda que a criação de um novo
Departamento daria mais força ao curso e sugeriu que, com o apoio da direção de
Centro, busquem parcerias para tornar o Campus Alegre referência em Engenharia
Química. O Conselheiro Giovanni de Oliveira Garcia reforçou que o primeiro
caminho é tentar melhorar as condições do curso. Esgotando-se todas as
possibilidades, se estudaria a segunda proposta, que é a mudança do curso. Nesse
sentido sugeriu, caso haja o entendimento da criação do Departamento de
Engenharia Química, que as discussões tenham início na Câmara do Departamento
de Engenharia Rural; o que não inviabiliza a segunda proposta, que é a mudança do
curso para Vitória. O Conselheiro Ícaro Pianca Guidolini disse que o estudo teve
início pensando no curso em Alegre e esclareceu que a segunda vertente apenas
surgiu no momento da definição das estratégias por ordem de prioridades, pois se
percebeu que muitas delas já eram passíveis de serem resolvidas caso o curso
estivesse em Vitória. O Conselheiro Walter Amaral Barboza questionou sobre a
quem cabe a decisão da ida do curso para outro local e se este Conselho pode
vetar. O Conselheiro Fabrício Gomes Gonçalves disse que se o grupo dentro do
Departamento trabalhar em conjunto, a chance de mudança de local do curso não
existe. Afirmou ainda que este Conselho não pode definir se o curso vai ou não para
outro Centro, porém acredita que essa não é a opção mais fácil e ressaltou que a
parceria é fundamental para o crescimento do curso e a melhor alternativa é captar
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esforços em prol do curso. O Presidente propôs o encaminhamento deste
protocolado ao Departamento de Engenharia Rural, solicitando aos professores do
curso de Engenharia Química que apresentem à Direção do CCAE um levantamento
contendo as prioridades atuais do curso e a especificação das ações necessárias
para sua melhoria e manutenção neste Centro. Após a identificação das
necessidades, direção e corpo docente, em conjunto, irão trabalhar em prol da
viabilidade das ações. A Conselheira Iara Rebouças Pinheiro esclareceu que no
relatório consta tal levantamento. O Presidente solicitou o ajuste do relatório
extraindo o que é essencial para o curso no momento, de forma mais sucinta, para
viabilizar a busca por parcerias. Em votação. Aprovado por unanimidade. 3.4
Processo nº. 23068.011646/2017-90 – Departamento de Medicina Veterinária –
Isabella Vilhena Freire Martins – Encaminha, para aprovação, o ad referendum
emitido pelo Presidente deste conselho que homologou os nomes das Professoras
Isabella Vilhena Freire Martins (SIAPE 1455640) e Raisa Maria de Arruda Martins
(SIAPE 2887874) como Chefe e Subchefe, respectivamente, do Departamento de
Medicina Veterinária, por um período de dois anos, a partir de 26/06/2017. Em
esclarecimento. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Baixada a
RESOLUÇÃO NÚMERO ONZE BARRA DOIS MIL E DEZESSETE. 3.5 Protocolado nº.
23068.734570/2017-74 – Secretaria Única de Graduação – Encaminha, para
aprovação, proposta de ajuste de horários dos cursos de graduação da seguinte
forma: duração das aulas 60 (sessenta) minutos e horários dos turnos, de 7 às 12
horas (matutino), de 13 às 18 horas (vespertino) e de 18 às 23 horas (noturno). O
Conselheiro Cesar Conte Guimarães Filho, com a palavra, fez a leitura do parecer
da Comissão de Assuntos Didáticos e Culturais, com parecer favorável à aprovação.
Em discussão, o Conselheiro Giovanni de Oliveira Garcia, com a palavra, disse que
se os coordenadores entendem que a alteração é necessária para melhorar a
situação atual ele está de acordo, contudo, ressaltou que existem problemas com
relação às demandas de horários das aulas, bem como, com a distribuição de salas
de aulas que precisam ser solucionados. O Conselheiro Felipe Berbari Neto,
esclareceu que está sendo discutido na Câmara Local de Graduação e que em
conjunto com à Secretaria Única de Graduação estão estudando a redistribuição de
salas ou a redistribuição de turmas em salas, informou ainda que a necessidade de
alteração no horário visa também atender uma exigência do Ministério da Educação
com relação ao horário dos cursos diurnos que não podem extrapolar às 18 horas. O
Conselheiro Ícaro Pianca Guidolini, esclareceu que além de visar melhorias a
adequação do horário é necessária para que não haja conflitos com o horário dos
cursos noturno. O Conselheiro Giovanni de Oliveira Garcia, ressaltou a necessidade
de rever a distribuição de salas de aula para atender o próximo semestre letivo,
alertou sobre a importância do cumprimento dos horários de aula e solicitou que a
Câmara Local de Graduação alerte os departamentos para orientarem os
professores sobre as práticas pedagógicas em sala de aula e sobre o dever de
seguir o plano de ensino das disciplinas no decorrer do semestre letivo. O
Presidente colocou em votação o parecer da Comissão de Assuntos Didáticos e
Culturais com as observações do Conselheiro Giovanni de Oliveira Garcia. Aprovado
por unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO DOZE BARRA DOIS MIL E
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DEZESSETE. 4. COMUNICAÇÕES: 4.1 O Presidente comunicou que foram reabertas
inscrições para escolha de dois representantes docentes, um titular e um suplente, do
CCAE para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE/UFES), no período de
20 a 27/06/2017, porém, novamente não houve candidatos inscritos, sendo assim,
solicitou a indicação de possíveis representantes, uma vez que é importante que o
centro tenha suas representações nos conselhos superiores completas. 4.2 O
Presidente comunicou que será realizada uma reunião para apresentação da proposta
de novo Estatuto e Regimento Geral da UFES, a realizar-se hoje, dia 28 de junho de
2017, às 14 horas, no auditório do CREAD. 4.3 O Presidente comunicou que será
realizada uma reunião com representantes da EMBRAPA Mandioca e Fruticultura, no
dia 05 de julho de 2017, ás 10h30min, no auditório localizado no térreo do prédio
administrativo deste Centro, ressaltou a importância da participação dos professores.
4.4 O Presidente comunicou que está sendo formado o Núcleo de Desenvolvimento
Sustentável (NUDESUS), com o objetivo de estabelecer parcerias e/ou convênios com
empresas de diferentes áreas, especialmente, para facilitar a realização de estágio
pelos alunos. Para tanto, informou que solicitará aos cursos que enviem uma sinopse
informando as áreas que podem ser desenvolvidas pesquisas, estágios e outros. 5.
PALAVRA LIVRE: Inscreveu-se a Conselheira Maria da Penha Piccolo Ramos. 5.1 A
Conselheira Maria da Penha Piccolo Ramos questionou sobre a possibilidade de
liberação dos banheiros da acessibilidade dos Departamentos de Engenharia Rural e
Engenharia de Alimentos, pois os banheiros estão sendo utilizados para guarda dos
arquivos dos departamentos. O Presidente solicitou o envio da demanda via protocolado
para que, juntamente com a equipe administrativa do campus, adotem as medidas
necessárias para solucionar o problema. Encerrando-se os inscritos para a Palavra
Livre, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou a Sessão encerrada às
11 horas e 37 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 Nilton Cesar Fiedler Walter Amaral Barboza Willian Bucker Moraes -
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