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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO 

- CEUNES 

ATA DA CONTINUAÇÃO DA DÉCIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO(A) 

CONSELHO DEPARTAMENTAL DO CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO 

ESPÍRITO SANTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 

REALIZADA EM 16/11/2020. 

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às catorze horas e  

zero minutos, foi realizada no(a) na sala de reuniões virtuais (Google Meet) a Décima 

Nona 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 Luiz Antonio Favero Filho (Presidente), Ailton Pereira Morila, Aldo Vignatti, Ana 

Beatriz Neves Brito, Andreia Barcelos Passos Lima Gontijo, Antelmo Ralph Falqueto, 

Arildo Castelluber, Bruno Pereira Fiorini, Carla da Silva Meireles, Carlos Andre 

Maximiano da Silva, Carlos Minoru Nascimento Yoshioka, Dalana Campos Muscardi, 

Debora Barreto Teresa Gradella, Diego Hoffmann, Edilson Romais Schmildt, Edney 

Leandro da Vitoria, Oberlan Christo Romao (representando Flavio Duarte Couto 

Oliveira), Gustavo Viali Loyola, Heleticia Scabelo Galavote, Karina Carvalho Mancini, 

Katia Maria Morais Eiras, Luana Barboza Cardoso, Luiz Fernando Duboc da Silva, 

Marcelo Silveira Bacelos, Marco Antonio Andrade de Souza, Maria Alayde Alcantara 

Salim, Maria Silvia de Carvalho Neta, Maximilian Serguei Mesquita, Moyses 

Goncalves Siqueira Filho, Sandra Regina Rocha Silva, Vivian Chagas da Silveira, 

Wesley Rocha Grippa e Wilian Hiroshi Hisatugu, com a(s) ausência(s) justificada(s) de 

Wilson Denadai, e com a(s) ausência(s) de Monica Lima Rodrigues Botelho e Taisa 

Shimosakai de Lira. Havendo número legal de membros presentes, o(a) Senhor(a) 

Presidente declarou aberta a sessão. INFORME 1: O Presidente Luiz Antonio Favero 

Filho informa que a Prograd, por meio da Diretoria de Acompanhamento Acadêmico - 

DAA, divulgou o Lançamento dos Editais de Projeto de Ensino e PIAA 2020. Os 

Projetos de Ensino e PIAA visam o acompanhamento acadêmico dos estudantes de 

graduação tendo em vista a promoção  do sucesso acadêmico, ao mesmo tempo em que 

possibilitam a implementação de metodologias e ações que combatem diretamente a 

retenção, evasão e desligamento nos Cursos de Graduação. Todas as informações sobre 

o processo seletivo podem ser obtidas no site da Prograd. INFORME 2: O Presidente 

informa que hoje cedo teve reunião sobre orçamento e a estimativa é de que a Ufes 

gaste 18 milhões no próximo ano com contrato de limpeza. Segundo ele, será preciso 

fazer um planejamento. Ele informa que convocará os chefes para reunião a respeito, 

visto que será preciso saber a frequência de utilização x limpeza dos ambientes para o 

próximo ano, inclusive sobre as aulas. O Conselheiro Gustavo Viali Loyola destaca que 

é preciso aguardar decisão do Cepe para fazer esse planejamento. O Presidente 

acrescenta que a tendência é o Cepe ser flexível quanto às aulas. O Conselheiro Carlos 

Minoru Nascimento Yoshioka destaca que para que haja retorno, a Universidade precisa 

de EPIs e infraestrutura física, entretanto, segundo ele, até agora a Ufes não adquiriu 

EPIs suficientes. Ele acrescenta 
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ainda a preocupação quanto ao Conselho Universitário. PAUTA 1: 23068.038281/2020-

46 - Solicita apreciação da reestruturação das Assessorias da Direção do CEUNES. O 

Conselheiro Luiz Fernando Duboc da Silva faz a leitura do parecer favorável à 

aprovação da proposta de Resolução contendo novo regulamento para o funcionamento 

das Assessorias da Direção do CEUNES. Entretanto, no sentido de contribuir com a 

proposta, ele aponta sugestões, as quais, segundo ele, incorporam também algumas das 

ideias apresentadas por ocasião da consulta ampla feita à comunidade universitária do 

CEUNES. Após ampla discussão, os membros do Conselho Departamental sugerem as 

seguintes mudanças no parecer: Sobre a atribuição de carga horária administrativa, o 

assessor poderá ter até 5h e os membros da assessoria poderão ter até 3h. O plano de 

ações deverá ser realizado a cada dois anos, ficando os incisos do artigo 2º, com a 

seguinte redação: "VIII. Elaboração de um plano de ações bienal, o qual deverá ser 

construído inicialmente e revisto bienalmente de forma participativa, e apresentado ao 

Conselho Departamental até março do ano inicial do biênio. IX. Apresentação ao 

Conselho Departamental de um relatório executivo anual relativo ao acompanhamento 

das ações realizadas no ano, a ser apresentado até março do ano seguinte. Este relatório 

comporá a avaliação do acompanhamento incluindo dificuldades de execução e 

sugestão de soluções, quando do início de cada biênio". Sobre a composição das 

assessorias, não haverá quantitativo mínimo para cada categoria, apenas o máximo. O 

quantitativo máximo de docentes em todas as  assessorias será 07, conforme a proposta 

original. A composição, as atribuições e o funcionamento de cada assessoria seguirão o 

parecer do Conselheiro, mantendo-se a proposta original apenas quando o parecer não 

citar a respeito, com exceção dos itens a seguir: Assessoria de Graduação (AGr) / 

Composição: Vice-Diretor(a), Docentes: até 7, TAEs: até 02 e Discentes: até 4. 

Atribuições: Acompanhar e orientar o processo de oferta de disciplinas no CEUNES; 

assessorar a Direção de Centro em questões relacionadas ao andamento dos cursos de 

graduação do CEUNES; Com o auxílio do Núcleo de Apoio Acadêmico, propor ações 

de receptividade dos (as) alunos (as) calouros e a integração entre o CEUNES, seus 

cursos de graduação e a Pró-Reitoria de Graduação; manter constante diálogo com as 

demais Assessorias; propor ações que visem a indissociabilidade do ensino, da extensão 

e da pesquisa. Assessoria de Extensão (AEx) / Composição: Assessor(a): indicado(a) 

pela Direção e homologado(a) pelo Conselho Departamental, Docentes: até 07 

(Preferencialmente em que ao menos 01 tenha alguma experiência com extensão). 

TAEs: até 01, Discentes: até 04. Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação (APP) / 

Composição: Assessor(a): indicado(a) pela Direção e homologado(a) pelo Conselho 

Departamental, Docentes: até 07 (em que preferencialmente 01 integre algum curso de 

Pós-Graduação e preferencialmente 01 integre Comitê de Iniciação Científica), TAEs: 

até 02 e Discentes: até 03 (preferencialmente 01 seja discente de Pós-Graduação). 

Assessoria de Cultura (ACu) / Composição: Assessor(a): indicado(a) pela Direção e 

homologado(a) pelo Conselho Departamental, Docentes: até 07 (preferencialmente em 

que ao menos 01 tenha alguma atividade cultural), TAEs: até 02 (preferencialmente em 

que ao menos 01 tenha alguma atividade cultural) e Discentes: até 04. Assessoria de 

Esporte e Lazer (AEL) 
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/Composição: Assessor(a): indicado(a) pela Direção e homologado(a) pelo Conselho 

Departamental, Docentes: até 07, TAEs: até 02 e Discentes: até 04. Assessoria de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade (AAS) /Composição: Assessor(a): indicado(a) pela 

Direção e homologado(a) pelo Conselho Departamental, Docentes: até 07, TAEs até 02 

e Discentes: até 04. 1 representante da Fazenda Experimental. Atribuições: Estabelecer 

diretrizes, elaborar e promover um conjunto de ações no sentido de garantir a 

sustentabilidade deste campus em consonância com a proteção à natureza, de forma 

simultânea em todos os aspectos: humano, ambiental, ético, econômico, cultural e 

social; Estabelecer diretrizes, elaborar e promover um conjunto de ações no sentido de 

normatizar e conscientizar a comunidade interna do CEUNES, bem como visitantes, 

colaboradores e prestadores de serviço, para uma relação adequada com o meio-

ambiente do campus no sentido de mantê-lo hígido e sustentável; promover o uso 

racional dos recursos naturais e bens públicos, a gestão adequada dos resíduos gerados, 

compras públicas sustentáveis, construções sustentáveis (avaliando e acompanhando 

desde o projeto até a execução) e sensibilização da comunidade acadêmica quanto às  

questões anteriores; assessorar a Direção de Centro em questões relacionadas ao meio 

ambiente e sustentabilidade. Assessoria de Saúde e Qualidade de Vida (ASV) / 

Composição: Assessor(a): indicado(a) pela Direção e homologado(a) pelo Conselho 

Departamental, Docentes: até 07, TAEs: até 02 (sendo 01 do DASAS) e Discentes: até 

02. Mudança da Assessoria de Relações Internacionais para Assessoria de Relações 

Institucionais (ARI) / Composição: Assessor(a): indicado(a) pela Direção e 

homologado(a) pelo Conselho Departamental, Docentes: até 07 (em que 

preferencialmente 01 membro possua experiência e/ou cooperação internacional), 

TAEs: até 02 e Discentes: até 04. Dentre os membros dessa assessoria, 

preferencialmente ao menos 01 com fluência em inglês. Além das sugestões apontadas 

sobre o parecer, os Conselheiros também levantam diversos questionamentos, tais  

como: 1) qual o papel efetivo das assessorias? 2) qual a função de cada assessor(a)? 3) 

que ações foram/estão sendo realizadas pelas assessorias? 4) quais documentos foram 

produzidos para demonstrar o trabalho das assessorias? 5) como é feito o 

acompanhamento do trabalho das assessorias? 6) como é realizada a divulgação das 

ações das assessorias? 7) o que norteia o trabalho das assessorias? O parecer não foi 

votado, entretanto, os membros do Conselho Departamental sugerem os seguintes 

encaminhamentos: a) realização de reuniões/encontros virtuais, nos próximos dias, para 

que cada Assessoria apresente suas atribuições e suas ações, bem como a forma de 

atuação das mesmas; e b) que cada assessoria apresente, até o final deste mês, um 

relatório das atividades realizadas. Estes relatórios serão apreciados pelo Conselho 

Departamental. Aprovado por unanimidade. Relator(a): Luiz Fernando Duboc da Silva. 

Decisão: Em pauta. PAUTA 2: 23068.048034/2020-58 - Solicita apreciação de atas do 

Conselho Departamental do CEUNES, a saber: 15ª, 16ª, 17ª e 18ª Sessões Ordinárias de 

2020. 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) do(a) Conselho Departamental do Centro Universitário Norte do 

Espírito Santo, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada 
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pelos presentes. São Mateus/ES, 16 de novembro de 2020. 
 
 
 
 
 

  

Luiz Antonio Favero Filho 

(Presidente) 

Ailton Pereira Morila 

 
 
 
 

  

Aldo Vignatti Ana Beatriz Neves Brito 
 
 
 
 
 

Andreia Barcelos Passos Lima Gontijo Antelmo Ralph Falqueto 
 
 
 
 
 

Arildo Castelluber Bruno Pereira Fiorini 
 
 
 
 
 

Carla da Silva Meireles Carlos Andre Maximiano da Silva 
 
 
 
 
 

Carlos Minoru Nascimento Yoshioka Dalana Campos Muscardi 
 
 
 
 
 

Debora Barreto Teresa Gradella Diego Hoffmann 
 
 
 
 
 

Edilson Romais Schmildt Edney Leandro da Vitoria 
 
 
 
 

 
  

Flavio Duarte Couto Oliveira 

(representado por Oberlan Christo Romao) 

Gustavo Viali Loyola 

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ ANTONIO FAVERO FILHO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/116276?tipoArquivo=O



Emissão: 25/11/2020 15:04:46 Página 5/5 
 

 
 
 

  

Heleticia Scabelo Galavote Karina Carvalho Mancini 
 
 
 
 
 

Katia Maria Morais Eiras Luana Barboza Cardoso 
 
 
 
 
 

Luiz Fernando Duboc da Silva Marcelo Silveira Bacelos 
 
 
 
 
 

Marco Antonio Andrade de Souza Maria Alayde Alcantara Salim 
 
 
 
 
 

Maximilian Serguei Mesquita Moyses Goncalves Siqueira Filho 
 
 
 
 
 

Sandra Regina Rocha Silva Vivian Chagas da Silveira 
 
 
 
 
 

Wesley Rocha Grippa Wilian Hiroshi Hisatugu 
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