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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO 

- CEUNES 

 

ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO(A) CÂMARA LOCAL DE 

GRADUAÇÃO DO CEUNES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 

SANTO, REALIZADA EM 19/04/2021. 

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas e 

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

Sessão Ordinária do(a) Câmara Local de Graduação do CEUNES 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, Diogina 

Barata (representando Andreia Barcelos Passos Lima Gontijo), Arildo Castelluber, Carla 

da Silva Meireles, Dalana Campos Muscardi, Diego Hoffmann, Edilson Romais Schmildt, 

Esequiel da Veiga Pereira, Gustavo Viali Loyola, Katia Maria Morais Eiras, Marco 

Antonio Andrade de Souza, Sandra Regina Rocha Silva e Taisa Shimosakai de Lira, com 

a(s) ausência(s) justificada(s) de Marcos Vinicius Ferreira dos Santos, e com a(s) 

ausência(s) de Carlos Andre Maximiano da Silva. Convidados: Marcos da Cunha 

Teixeira, Fabrycio Crizostomo Kock, Helemare do Amaral Motta Bueloni e Josiane 

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

aberta a sessão. INFORME 1: Ofício Circular nº 001/2021-Comissão/CCG/UFES - 

Informa criação de uma Comissão para elaborar proposta de Resolução sobre composição 

dos Colegiados e solicita envio, caso exista, de normativas do Centro ou Câmara Local 

sobre o assunto.. INFORME 2: A representante do CEUNES na Câmara Central de 

Graduação, Profa. Taisa Shimosakai de Lira, informa que está tramitando na Câmara 

Central proposta de alteração da Resolução nº 58/2008-CEPE, a qual dispõe sobre a 

operacionalização da matrícula dos alunos nos Cursos de Graduação da UFES. PAUTA 

1: 23068.022389/2021-06 - Solicita apreciação da Ata da 2ª Sessão Ordinária 2021 da 

Câmara Local de Graduação do CEUNES. Decisão: Aprovado(a) por unanimidade. 

PAUTA 2: Ofício Circular nº 006/2021 -CCG/UFES - Orientações para recuperação de 

oferta de disciplinas nos cursos de Graduação. Os membros relataram que os problemas 

que surgiram relacionados à oferta de disciplinas foram sanados. Entretanto, no  contexto 

do EARTE, existem outros problemas deparados pelas coordenações de Curso, tais como: 

desistências dos discentes e oferta de estágios. Ressaltam que, atualmente, não há uma 

avaliação macro relacionada ao processo de manutenção dos alunos nos cursos, 

principalmente nesse período da pandemia e a proibição e/ou redução do campo de estágio 

por parte de outros órgãos/empresas.. Decisão: Aprovado(a) por unanimidade. PAUTA 

3: Ofício Circular nº 007/2021 -CCG/UFES - Encaminha minuta de Resolução que 

regulamenta a creditação das atividades de extensão nos cursos de graduação da 

Universidade Federal do Espírito Santo. A partir da leitura da minuta de Resolução, os 

membros desta Câmara solicitam as seguintes inclusões de texto, por meio de artigos: 1- 

deixar expresso quando serão ofertadas as atividades de extensão. Sugestão de redação: 

"preferencialmente, as atividades de extensão devem ser oferecidas ao estudante no seu 

turno de estudo"; 2- Prazo para cumprimento da Resolução. Sugestão de redação:" os 
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cursos de graduação terão prazo até xx para implantação do disposto nesta resolução 

normativa; 3- Contabilização das atividades de extensão. Sugestão de texto: " As horas 

contabilizadas como atividades de extensão, em qualquer modalidade de registro, não 

poderão ser contabilizadas duplamente, ou seja, como Atividades Complementares ou de 

outra natureza; 4- Reforçar sobre o protagonismos do discente nas atividades de extensão. 

Sugestão de texto: "É vedada a integralização da carga horária de atividades de extensão 

por meio de participação como ouvintes ou espectadores das atividades"; 5- Apoio 

Financeiro e Capacitação para o desenvolvimento das atividades. Deixar expresso quanto 

à ocorrência desse apoio financeiro, assim como programa de capacitação para 

comunidade acadêmica. Ressalta-se que as dúvidas que surgiram estão relacionadas a 

operacionalização da creditação e sobre a possibilidade de conversão das atividades de 

extensão já existentes. Decisão: Aprovado(a) por unanimidade. PAUTA 4: Ofício 

Circular nº 007/2021 -CCG/UFES - Encaminha minuta de Resolução que regulamenta a 

mobilidade acadêmica internacional para os estudantes de graduação no âmbito da 

Universidade Federal do Espírito Santo e revoga a Resolução 16/1999 - CEPE; altera 

Resolução 26/2011 - CEPE, art. 4,§ 1,inciso II e § 9. A partir da leitura da minuta de 

Resolução, os membros desta Câmara solicitam inclusões, a saber: Inciso VII, no Art. 

10ª. Sugestão: tradução dos documentos acadêmicos emitidos pelas instituições 

estrangeiras; Incluir Art. dentro do capítulo "das Competências", as responsabilidades do 

aluno no processo de mobilidade acadêmica. Sugestão: Compete ao Discente Respeitar 

as regras do edital de seleção para o qual concorreu; Ler atentamente e cumprir 

rigidamente o termo de compromisso firmado e encaminhar toda a documentação 

solicitada. 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, Carla 

Viviane Novais Cabral de Oliveira, Secretário(a) do(a) Câmara Local de Graduação do 

CEUNES, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada pelos 

presentes. São Mateus/ES, 19 de abril de 2021. 
 
 
 
 
 

  

Luiz Antonio Favero Filho 

(Presidente) 
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Andreia Barcelos Passos Lima Gontijo 

(representado por Diogina Barata) 

Arildo Castelluber 
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Sandra Regina Rocha Silva Taisa Shimosakai de Lira 
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