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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE DO ESPIRITO SANTO 

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO(A) CONSELHO 
DEPARTAMENTAL DO CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA EM 18/06/2018. 

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas e zero minutos, 

foi realizada no(a) Sala das Sessões a Décima Segunda Sessão Ordinária do(a) Conselho 

Departamental do Centro Universitário Norte do Espírito Santo da Universidade Federal do 

Espírito Santo - UFES, com a(s) presença(s) de Roney Pignaton da Silva (Presidente), Adelar 

Joao Pizetta, Ailton Pereira Morila, Ana Carolina dos Santos, Ana Nery Furlan Mendes, Andreas 
Nascimento, Carlos Minoru Nascimento Yoshioka, Daniel Thomes Fernandes, Diego Hoffmann, 

Diogina Barata, Edney Leandro da Vitoria, Genilson Ferreira da Silva, Guilherme Goncalves dos 

Santos, Gustavo Viali Loyola, Helder Ivo Pandolfi Marques, Heleticia Scabelo Galavote, 

Henrique Monteiro Cristovao, Junior Krygsman do Nascimento, Karina Schmidt Furieri, Lais 

Correa de Lima, Luiz Fernando Duboc da Silva, Marco Antonio Andrade de Souza, Naira de 

Souza Takatsu, Natalia Valadares de Oliveira, Osmar Vicente Chevez Pozo, Paulo Sergio da 

Silva Porto, Pedro Victor de Carvalho Costa, Robson Bonomo, Sandra Regina Rocha Silva, 

Sandro Nandolpho de Oliveira, Thiago Junior Rocha Capetini, Vander Calmon Tosta, Vivian 

Chagas da Silveira, Wesley Rocha Grippa, Wilian Hiroshi Hisatugu, Wilson Denadai e Yuri 

Nascimento Nariyoshi, com a(s) ausência(s) justificada(s) de Marcos da Cunha Teixeira e Maria 

Alayde Alcantara Salim, e com a(s) ausência(s) de Andressa Fontoura Santana e Lorena Barros 
de Mattos. Havendo número legal de membros presentes, o(a) -Senhor(a) Presidente declarou 

aberta a sessão. INFORME 1: O Presidente deu boas-vindas ao professor Vander Calmon Tosta 

kik-
que está retornando ao Conselho Departamental. INFORME 2: O Conselheiro Andreas 

 Nascimento comunica que esteve afastado por duas semanas no final do mês de maio de 2018, 
para participar da conferência internacional em Veneza/Itália "The 8th International Energy 

Conference REMOO" e realizar visita técnico-científica na Universidade de Minas de Leoben - 

Áustria (Montanuniversitãt Leoben), com a qual coordena o convênio e o aceite para uma aluna 

do curso de Engenharia Química (CEUNES/UFES) realizar intercâmbio a partir de 2018/2 no 

programa de Engenharia de Petróleo, o qual é ministrado em inglês. Aproveitou a oportunidade, 

na qualidade de docente e chefe de departamento, para visitar a Universdiade Politécnirde 
Turin - Itália (Politecnico di Torino) e a Universidade Politécnica de Milão - Itália (Politecnico 

di Milano). As duas possuem programas ministrados em inglês e estão abertas para realização de 

intercâmbio com discentes, TAEs e docentes. Informa que a Politecnico di Milano já possui um 
convênio vigente com a UFES, com mais atividade junto ao Campus de Goiabeiras, e que iniciou 

conversas com a Universdiade de Pádova - Itália (Università degli Studi di Padova). INFORME 
3: O Presidente informa que foi aprovado no CEPE que o Departamento de Ciências Biológica 

deverá devolver ao Departamento de Ciências da Saúde a vaga de docente em contrapartida à 

remoção da professora Débora Dummer Meira. Essa devolução deverá acontecer assim que 

surgir a primeira vacância no Departamento de Ciências Biológicas. INFORME 4: O Presidente # 
informa que vai disponibilizar dois televisores para a comunidade acadêmica assistir aos jogos 
durante a Copa do Mundo. O Conselheiro Genilson Ferreira da Silva pergunta se as atividades 
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do noturno também serão canceladas nos dias dos jogos do Brasil. O Presidente informa que está 

aguardando posicionamento da PROGRAD, mas a previsão de suspensão é apenas 

recomendação, inclusive alguns setores trabalharão. INFORME 5: O Conselheiro Luiz 

Fernando Duboc da Silva informa que teve uma viagem cancelada por falta de motorista. 

PAUTA 1: 23068.035550/2018-06 - Consulta a respeito do cumprimento da jornada de trabalho, 

no dia da eleição, pelos servidores Técnico-Administrativos que atuarão como membros das 

Seções Eleitorais e fiscais no processo eleitoral para escolha de Diretor e Vice-Diretor do 
CEUNES, para o quadriênio 2018-2022. Relator(a): Sandra Regina Rocha Silva. Decisão: 

Aprovado(a) por unanimidade a isenção da jornada de trabalho no dia da eleição para os 
servidores Técnicos - Administrativos em Educação membros das Seções Eleitorais, sem 

necessidade de compensação, bem como o direito à dispensa de 1(um) dia de trabalho, a ser 

usufruída em até 1(um) ano após as eleições, mediante apresentação de declaração emitida pela  r")  

Comissão Eleitoral. Os servidores Técnico - Administrativos em Educação fiscais de chapa 

também terão seu dia de trabalho abonado no dia da eleição, mediante apresentação da 

declaração emitida pela Comissão Eleitoral - Baixada a Resolução n° 005/2018. PAUTA 2:  ;1/4̀• 
23068.035595/2018-72 - Solicita aprovação da fórmula de cálculo do índice para obtenção do 

resultado da pesquisa eleitoral para escolha de Diretor e Vice-Diretor do CEUNES, para o 
quadriênio 2018-2022. Relator(a): Henrique Monteiro Cristovao. Decisão: Aprovado(a) por 

unanimidade Baixada a Resolução n° 006/2018. PAUTA 3: 23068.032141/2018-40 - Solicita 

permissão para que o professor Alexandro Gomes Facco, lotado no Departamento de Ciências 

Agrárias e Biológicas, efetue atividade esporádica, no período de 17 a 25 de julho de 2018, 

totalizando 20 horas, para atuar como perito, na área de Engenharia de Agrimensura, conforme 

intimação do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, Comarca de São Mateus - 2" Vara 

Cível. Relator(a): Ailton Pereira Morila. Decisão: Aprovado(a) por unanimidade. PAUTA 4: 
23068.027568/2018-26 - Solicita liberação para licença capacitação do professor Leandro 

Lesqueves Costalonga, lotado no Departamento de Computação e Eletrônica do CEUNES, para 

o período de 03 (três) meses, a partir de 01 (primeiro) de agosto de 2018. Relator(a): Daniel 

fomes Fernandes. Decisão: Aprovado(a) por unanimidade. PAUTA 5: 23068.006746/2018-85 

- Solicita aprovação do parecer da Comissão Examinadora sobre o recurso interposto pelo 

' • candidato Felipe Orlando Centeno González ao resultado final do concurso público de provas e 

títulos para professor do Magistério Superior do Departamento de Engenharia e Tecnologia do 

CEUNES, Edital n°. 119, de 24 de novembro de 2017, referente ao processo de abertura n° 

23068.019622/2017-89. O candidato protocolou recurso em que solicitou: 1) eliminar a 

candidata Claudia Rodrigues Teles pelo fato de não cumprir o requisito básico de inscrição; 2) ç:?cs  
zerar a prova de avaliação de títulos da candidata Claudia Rodrigues Teles e/ou eliminar ela do 
certame visto que apresentou informação falsa no curriculo; 3) reavaliar (zerar) pontuação d 
artigos publicados em revista da candidata Claudia Rodrigues Teles visto que não há qualque 
. dício de que eles pertencem à área do concurso (Engenharias III), como requisito; 4) zerar a 

ota de "Experiência profissional na área de atuação do concurso" da candidata Claudia 

Rodrigues Teles; 5) zerar a nota da suposta atividade profissional da candidata em área de '4 
à_tei 

atuação do concurso; 6) O requerente apresenta uma análise sugerida do currículo da candidata N 
Claudia Rodrigues Teles e a simulação da nota de títulos caso não seja zerada; 7) bali-Cif a 

avaliação de prova da candidata Claudia Rodrigues Teles especialmente no relativo ao tempo de 
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apresentação; 8) somar mais 3 pontos à pontuação da prova de títulos do candidato Felipe 

Orlando Centeno González referente à atribuição de nota ao artigo "Programming the Inverse 

Thermal Balance for a Bagasse-Fired Boiler, Including the Application of a Optimization 

Method in MATLAB" publicado na Revista Sugar Tech; 9) aumentar a nota de avaliação de 

plano de trabalho do candidato Felipe Orlando Centeno González. Relator(a): Edney Leandro 

da Vitoria. Decisão: Aprovado(a) por unanimidade o parecer do Conselheiro Edney Leandro da 

Virória que é favorável à aprovação do parecer da Comissão Examinadora que decide: 1) a 
comissão de inscrição procedeu com a análise das inscrições, de todos os candidatos, de acordo 

com o Art. 7.4 do Edital n° 119/2017 que trata da documentação exigida para a inscrição, a citar: 

a) requerimento de inscrição, b) cópia de documento oficial de identidade, c) se estrangeiro, 

cópia do visto permanente ou passaporte, d) comprovante de pagamento da taxa de inscrição e e) 

declaração firmada pelo candidato de que possui documentação comprobatória de estar em dia 

com suas obrigações eleitorais e militares, quando for o caso, ou o envio das referidas 

documentações; 2) os artigos citados pelo requerente não foram pontuados na avaliação da prova 

de títulos da candidata Claudia Rodrigues Teles. Sendo assim, permanece inalterada a nota da 

prova de títulos da referida candidata; 3) todos os artigos dos candidatos foram consultados 

utilizando a Plataforma Sucupira (Qualis Periódicos), sendo pontuados somente os Periódicos 

que possuíam classificação na Área de Avaliação "Engenharias III", conforme instrução 

constantes no Anexo III da Resolução n° 34/2017 CEPE/UFES. Sendo assim, permanece 
inalterada a nota da prova de títulos da candidata Claudia Rodrigues Teles; 4) Para fins de 

pontuação de "Experiência profissional na área de atuação do concurso", a Comissão 

Examinadora fez verificação de registros conforme item E do Anexo III da Resolução n° 34/2017 

CEPE/UFES. Sendo assim, permanece inalterada a nota da prova de títulos da candidata Claudia 

Rodrigues Teles; 5) Para fins de pontuação de "Experiência profissional na área de atuação do 

concurso", a Comissão Examinadora fez verificação de registros conforme item E do Anexo III 

da Resolução n° 34/2017 CEPE/UFES. Sendo assim, permanece inalterada a nota da prova de 
títulos da candidata Claudia Rodrigues Teles; 6) a simulação feita pelo candidato Felipe Orlando 

Centeno González à nota de títulos da candidata Claudia Rodrigues Teles é falha e não 

considerada itens do curriculo da candidata. Sendo assim, permanece inalterada a nota da prova 
de títulos da candidata Claudia Rodrigues Teles; 7) o tempo de prova da candidata Claudia 

(.4 	
Rodrigues Teles foi de 59min, conforme atestado pela comissão examinadora às fls. 73, 74-e-75. 

Sendo assim, permanece inalterada a nota da prova de aptidão didática da referida candidata; 8) a 
-à 

	

	comissão examinadora, em consulta ao Qualis Periódicos (Plataforma Sucupira), no momento da 

avaliação da prova de títulos, verificou que a Revista Sugar Tech (ISSN 0974-0740) não possui 
8 
2 	classificação na Área de Avaliação "Engenharias III". Sendo assim, o artigo do candidato Felipe 

Orlando Centeno González não foi pontuado, permanecendo inalterada a nota da prova de títulos 
do referido candidato; 9) a comissão examinadora informa que foram seguidos critério 
qualitativos constantes no Art. 31 da Resolução n° 34/2017-CEPE, incluídos pela Resolução n 
72/2017-CEPE para avaliação da prova de plano de trabalho de todos os candidatos. A comissão 

Peso 7-9 - bom; Peso 10 - Ótimo/excelente) para nortear a atribuição de notas da prova de plano 

esclarece ainda que criou uma matriz de pesos qualitativos (Peso 1-3 - fraco; Peso 4-6 - razoável; 

e trabalho de todos os candidatos. Sendo assim, a natureza da matriz de pesos qualitativos 
adotada não configura atribuição de pontuação para se calcular nota média. Sendo assim, 
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permanece inalterada a nota da prova de plano de trabalho do candidato Felipe Orlando Centeno 

González. Por fim, a Comissão Examinadora declara improcedente todas as solicitações do 
candidato Felipe Orlando Centeno González, permanecendo inalterado o resultado final do 

concurso. PAUTA 6: 23068.028373/2018-01 - Solicita aprovação do Convênio a ser 

estabelecido entre o CEUNES/UFES e a Associação de Programas em Tecnologias Alternativas 

- APTA. O presente convênio tem como objetivo estabelecer ações de cooperação mútua, 

especialmente relacionadas a atividades realizadas pelos docentes e discentes no espaço gerido 

pela APTA, especialmente no que tange ao alojamento dos estudantes do Curso de Licenciatura 

em Educação do Campo, uma vez que o referido curso é desenvolvido na dinâmica da Pedagogia 

da Alternância. Entre as obrigações do CEUNES/UFES, estão: 1) Ceder à APTA, no regime de 

comodato, equipamentos e insumos com o objetivo de atender as demandas dos estudantes da 
UFES; 2) Realizar desembolso previsto do Cronograma fisico-financeiro, desde que haja 

disponibilidade orçamentária na fonte especifica de financiamento do Curso de Licenciatura em 

Educação do Campo (Convênio FEST - processo N° 23068.020533/2014-32). Entre as 

obrigações da APTA estão: 1) Ceder espaço, instalações e infraestrutura de estadia aos 
estudantes da Educação do Campo, 2) Ceder espaço, instalações e infraestrutura de estadia aos 

estudantes da UFES, com eventual contrapartida financeira, 3) Zelar pela limpeza e organização 

do espaço e garantir suas plenas condições de uso. Relator(a):  Roney Pignaton da Silva. 

Decisão:  Aprovado(a) por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o(a) Senhor(a) Presidente 

agradeceu a presença e declarou encerrada a sessão, e eu, Tatiane Merlo, Secretário(a)-de(a) 

Conselho Departamental do Centro Universitário Norte do Espirito Santo, lavrei a presente ata 

que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada pelos presentes. São Mateus/ES, 18 de 

junho de 2018. 
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(Presidente) 
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