
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  

CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CEUNES 
  

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO(A) CONSELHO 

DEPARTAMENTAL DO CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO 

SANTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA 

EM 08/02/2021. 
 

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às catorze horas e 

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

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 Ana Beatriz Neves Brito (Presidente), Ailton Pereira Morila, Aldo Vignatti, Andreia 

Barcelos Passos Lima Gontijo, Andreia Soprani dos Santos, Antelmo Ralph Falqueto, 

Arildo Castelluber, Christiane Mapheu Nogueira (representando Carla da Silva 

Meireles), Carlos Andre Maximiano da Silva, Carlos Minoru Nascimento Yoshioka, 

Diego Hoffmann, Edilson Romais Schmildt, Edney Leandro da Vitoria, Genilson 

Ferreira da Silva, Gustavo Viali Loyola, Suzana Antonio (representando Heleticia 

Scabelo Galavote), Karina Carvalho Mancini, Keydson Quaresma Gomes, Luis Otavio 

Rigo Junior, Marcelo Silveira Bacelos, Marco Antonio Andrade de Souza, Maria Alayde 

Alcantara Salim, Maria Silvia de Carvalho Neta, Monica Lima Rodrigues Botelho, 

Moyses Goncalves Siqueira Filho, Sandra Regina Rocha Silva, Taisa Shimosakai de 

Lira, Vivian Chagas da Silveira, Esequiel Da Veiga Pereira (representando Wilian 

Hiroshi Hisatugu) e Wilson Denadai, com a(s) ausência(s) justificada(s) de Katia Maria 

Morais Eiras, Luiz Antonio Favero Filho e Luiz Fernando Duboc da Silva, e com a(s) 

ausência(s) de Bruno Pereira Fiorini, Dalana Campos Muscardi e Luana Barboza 

Cardoso. Havendo número legal de membros presentes, o(a) Senhor(a) Presidente 

declarou aberta a sessão. INFORME 1: A Presidente Ana Beatriz Neves Brito dá boas 

vindas aos novos conselheiros e deseja a todos um excelente início de ano. INFORME 

2: A Presidente Ana Beatriz Neves Brito faz a leitura do despacho da servidora Carla 

Fontoura de Brito (CARP/DGP/PROGEP), in verbis: "Prezado Diretor, Segue relação de 

chefias com mandato encerrando nos próximos meses. Solicitamos a divulgação aos 

setores correspondentes. Ressaltamos que o servidor só pode exercer as funções de 

chefia após a devida designação a qual ocorre com a publicação da portaria emitida pela 

autoridade competente no Diário Oficial da União. Ou seja, eventual ato realizado sem a 

devida designação/nomeação, a qual deve ser formalizada pela publicidade devida, torna 

o agente público responsável pela execução desprovido da legitimidade necessária para 

tornar o aludido ato válido. Enquanto não for publicada a portaria de 

designação/nomeação a responsabilidade para praticar os atos recai sobre a autoridade 

imediatamente superior". INFORME 3: A Presidente Ana Beatriz Neves Brito informa 

o Ofício Nº 18/2021/GABINETE/PROGRAD/UFES que contém relatório de 

indeferimentos de matrículas por falta de vagas em disciplinas de cursos ofertados pelo 

Ceunes. O ofício destaca a importância da análise desses dados pelas direções dos 
 

 
Emissão: 08/02/2021 Página 1/5 

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ ANTONIO FAVERO FILHO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/155178?tipoArquivo=O



centros, coordenações dos cursos e chefes de departamentos, levando em conta os 

impactos que os indeferimentos por falta de vagas podem vir a ter sobre a trajetória 

acadêmica das/os estudantes, principalmente os calouros, finalistas e daquelas/es que já 

têm reprovação em disciplinas. Por meio do Ofício nº 1/2021-Prograd, a Presidente 

atenta sobre o direito das/os estudantes de continuar seus cursos e, também, sobre as 

competências legais dos Colegiados e Departamentos quanto à oferta das disciplinas 

constantes nos Projetos Pedagógicos dos Cursos. O Conselheiro Marco Antonio Andrade de 

Souza, coordenador do Colegiado do Curso de Farmácia, informa que o número de 

indeferimento é alto, entretanto, eles conseguem diminuir na 2ª etapa de matrícula ou na 

etapa de retificação. INFORME 4: A Presidente Ana Beatriz Neves Brito faz a leitura do 

Ofício 02/Adufes/2021 que informa que a Adufes produzirá durante o ano de 2021, vídeos 

dos centros de ensino, divulgando dados dos cursos, número de alunos, docentes, técnicos e 

destacando a relevância dos centros na produção científica, de modo a valorizar os serviços 

e servidores públicos. A captação de imagens nos campi será feita por empresa terceirizada 

e será apenas de áreas externas e, em caso de captação em quaisquer espaços internos, só 

será efetuada com o devido acompanhamento do responsável pelo espaço. A Adufes espera 

contar com a presteza e colaboração de todos. INFORME 5: A Presidente Ana Beatriz 

Neves Brito informa o e-mail da Virgínia (SUGRAD) que ressalta o prazo para os 

Colegiados enviarem aos Departamentos a reprogramação de oferta de disciplinas referente 

ao ajuste de matrícula, que é de 09 a 12/02/2021, conforme Calendário Acadêmico, 

Resolução n° 42/2020 - CEPE. No e-mail, a Virgínia solicita aos coordenadores (que 

precisam de auxílio da SUGRAD para as correções) que encaminhem o relatório da 

solicitação de disciplinas preenchido até dia 08/02/2021 (hoje). Obs¹: Este período é para 

ofertar novas turmas ou alterar horários (caso a disciplina esteja para ajuste ou em análise). 

Obs²: Para aumentar vagas, colocar para matrícula e abrir escopo, essas solicitações devem 

ser encaminhadas aos departamentos. Obs³: Todas as disciplinas solicitadas e autorizadas 

devem estar em situação de matrícula (M) até o dia 22/02/2021, pois o período de Ajuste 

será de 23 a 26/02/2021. INFORME 6: A Presidente Ana Beatriz Neves Brito informa o 

Ofício nº 009/2021 - GDCEUNES que contém orientações de acesso às aulas para alunos 

não matriculados nas disciplinas 2020/2, Semestre Especial, conforme segue: Antes do dia 

15/03 - Não haverá cobrança de documentos e serão permitidos a frequentar às aulas todos 

os alunos, inclusive aqueles que não estão na lista de matriculados. Do dia 15/03 a 01/04 - 

Somente poderão frequentar as aulas os estudantes não matriculados que apresentarem o 

protocolo de solicitação de quebra de pré-requisitos ou retificação de matrícula. A Direção 

do Ceunes recomenda aos professores que ministrarem disciplinas para estudantes nesta 

situação que garantam o seu acesso às aulas e às atividades avaliativas, porém, não atribuam 

nota a estas atividades até que a matrícula dos mesmos seja efetivada. Após o dia 01/04 - 

Não fica garantida a participação de estudantes não matriculados nas disciplinas, mesmo 

que apresentem o protocolo de solicitação de quebra de pré-requisitos ou retificação de 

matrícula. INFORME 7: A Presidente Ana Beatriz Neves Brito informa que a PROGRAD, 

por meio da Diretoria de Desenvolvimento Pedagógico, convida todos(as) a participarem 
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do Encontro Formativo para Docentes do Centro Universitário Norte do Espírito Santo 

(CEUNES), a ser realizado no dia 10/02/2021, no horário de 10 às 12 horas, cujo tema é 

"Avaliação durante e após a pandemia: o desafio da mudança". A Presidente também 

informa o link de inscrição para o evento. INFORME 8: O Conselheiro Gustavo Viali 

Loyola comunica que acha injusto os chefes de Departamento não abrirem escopo se a 

solicitação não estiver no prazo, principalmente devido ao trabalho remoto e por que 

semana passada a Universidade teve sérios problemas no envio e recebimento de e-

mails. INFORME 9: O Conselheiro Carlos Minoru Nascimento Yoshioka comunica 

que na última reunião do Cepe houve a aprovação de alteração das Resoluções nº 

34/2017-Cepe e 35/2017-Cepe, que tratam sobre concurso para o magistério superior. 

INFORME 10: O Conselheiro Marco Antonio Andrade de Souza comunica que alunos 

que chegaram ao Ceunes transferidos ainda não conseguiram regularizar suas 

matrículas, mesmo tendo entregue toda a documentação necessária aos setores 

competentes. Segundo ele, ainda não se sabe quais disciplinas eles poderão aproveitar e, 

por isso, a Universidade não tem dado retorno. Ele solicita ajuda da Direção para 

resolver este problema. INFORME 11: A Presidente Ana Beatriz Neves Brito informa 

que recebeu reclamações de alunos dizendo que os professores estão obrigando os 

discentes a ligar a câmera durante as atividades remotas. Ela reforça que não há 

previsão legal que sustente a obrigatoriedade de câmeras ligadas durante as aulas, nem 

mesmo durante as provas. PAUTA 1: 23068.055085/2020-36 - Alteração de pré-

requisitos de disciplinas ofertadas pelo Departamento de Ciências Naturais para o curso 

de Engenharia Química do Ceunes, como segue: DCN05867 Ciência dos Materiais - 

pré-requisito a excluir: DCN11353 Físico-Química II; pré-requisito a inserir: Créditos 

Mínimos: 70; e DCN11112 Química Analítica I - pré-requisitos a excluir: DCN0983 

Química Geral I e DMA05670 Cálculo I; pré-requisito a inserir: DCN10823 Química 

Inorgânica. Relator(a): Edilson Romais Schmildt. Decisão: Aprovado(a) por 

unanimidade passando a ser: DCN05867 Ciência dos Materiais: pré-requisito Créditos 

Mínimos: 70; e DCN11112 Química Analítica I: pré-requisito DCN10823 Química 

Inorgânica. PAUTA 2: 23068.041739/2020-44 - Solicita apreciação do resultado da 

eleição para escolha de representante discente para compor o Conselho Diretor da 

Fazenda Experimental do Ceunes, tendo como eleita a chapa 1 (única inscrita) composta 

por Titular: Ester Peixoto Barcelos (Curso: Agronomia, Matrícula nº 2019109586) e 

Suplente: Aparicio da Cruz (Curso: Ciências Biológicas - Bacharelado, Matrícula nº 

2018104574). Relator(a): Rochkhudson Batista de Faria. Decisão: Aprovado(a) por 

unanimidade. PAUTA 3: 23068.006141/2021-90 - Solicita aprovação do ad referendum 

da Direção do Ceunes que homologou o nome do professor Adriano Alves Fernandes 

como subcoordenador do Colegiado do Curso de Agronomia do Ceunes. Decisão: 

Aprovado(a) por unanimidade. PAUTA 4: 23068.005605/2021-41 - Solicita aprovação 

do ad referendum da Direção do Ceunes que homologou o nome da professora Kátia 

Maria Morais Eiras para ocupar a posição de Titular da Comissão Permanente de 

Avaliação Docente (CPAD) e o nome da professora Marta Pereira Coelho para ocupar a 

função de Suplente da referida Comissão. Decisão: Aprovado(a) por unanimidade. 

PAUTA 5: 23068.006162/2021-13 - Solicita apreciação de atas do Conselho 
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Departamental do Ceunes, a saber: 22ª Ordinária de 2020 e 8ª Extraordinária de 2020. 

Decisão: Aprovado(a) por unanimidade. PAUTA 6: 23068.055092/2020-38 - Solicita 

alteração de distribuição do T.E.L. de disciplinas ofertadas pelo Departamento de 

Ciências Naturais ao Curso Engenharia Química/Ceunes/Ufes, do projeto pedagógico 

atual, a saber: DCN11353 (Físico-Química II) com C.H. 60h, T.E.L. existente 15-0-45, 

passando a ser 30-0-30 e DCN10823 (Química Inorgânica) com C.H. 60h, T.E.L. 

existente 45-0-15, passando a ser 60-0-0. Relator(a): Antelmo Ralph Falqueto. 

Decisão: Aprovado(a) por unanimidade passando a ser: DCN11353 (Físico-QuímicaII), 

C.H. 60h, T.E.L. 30-0-30 e DCN10823 (Química Inorgânica), C.H. 60h, T.E.L. 60-0-0. 

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 pelos presentes. São Mateus/ES, 08 de fevereiro de 

2021. 
 
 
 
 
 

 
Ana Beatriz Neves Brito Ailton Pereira Morila  
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PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
LUIZ ANTONIO FAVERO FILHO - MATRÍCULA 1561793
Presidente - Conselho Departamental do CEUNES
Em 10/03/2021 às 21:30
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