
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         UNIVERSITÁRIO         NORTE         DO         ESPÍRITO         SANTO
-         CEUNES

ATA         EM         APROVAÇÃO

ATA         DA         OITAVA         SESSÃO         EXTRAORDINÁRIA         DO(A)         CONSELHO
DEPARTAMENTAL         DO         CENTRO         UNIVERSITÁRIO         NORTE         DO         ESPÍRITO
SANTO         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA
EM         13/12/2021.

Aos         treze         dias         do         mês         de         dezembro         do         ano         de         dois         mil         e         vinte         e         um,         às         catorze         horas         e

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

Sessão         Extraordinária         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),         Adriano         Alves         Fernandes,         Ailton         Pereira

Morila,         Aldo         Vignatti,         Alexandre         Magno         Araujo,         Ana         Beatriz         Neves         Brito,         Ana         Paula

Oliveira         Costa,         Andreia         Barcelos         Passos         Lima         Gontijo,         Andreia         Soprani         dos         Santos,

Antelmo         Ralph         Falqueto,         Arildo         Castelluber,         Carlos         Andre         Maximiano         da         Silva,         Carlos

Minoru         Nascimento         Yoshioka,         Christiane         Mapheu         Nogueira,         Luiz         Fernando         Duboc         Da

Silva         (representando         Diego         Hoffmann),         Edney         Leandro         da         Vitoria,         Esequiel         da         Veiga

Pereira,         Genilson         Ferreira         da         Silva,         Icaro         Pianca         Guidolini,         Karina         Carvalho         Mancini,

Katia         Maria         Morais         Eiras,         Keydson         Quaresma         Gomes,         Marcelo         Silveira         Bacelos,         Marco

Antonio         Andrade         de         Souza,         Heleticia         Scabelo         Galavote         (representando         Marcos         Vinicius

Ferreira         dos         Santos),         Jair         Miranda         De         Paiva         (representando         Maria         Alayde         Alcantara

Salim),         Marilea         Gomes         dos         Santos         Ribeiro,         Moyses         Goncalves         Siqueira         Filho,         Oberlan

Christo         Romao,         Rodrigo         Dias         Pereira         e         Silvia         das         Dores         Rissino,         e         com         a(s)         ausência(s)

de         Dalana         Campos         Muscardi.         Havendo         número         legal         de         membros         presentes,         o(a)

Senhor(a)         Presidente         declarou         aberta         a         sessão.         INFORME         1:         O         Presidente         consulta         o

Conselho         sobre         a         participação,         como         ouvintes,         de         alguns         alunos         o         Ceunes         e         da         profesora

Leticya         dos         Santos         Almeida         Negri.         A         participação         foi         autorizada.         INFORME         2:         O

Conselheiro         Marcelo         Silveira         comunicou         que,         sobre         o         desmembramento,         o         PPGEN

passou         em         pauta         e         tem         a         decisão,         mas         o         extrato         de         ata         ainda         não         está         pronto         e         irá

encaminhar         posteriormente.         INFORME         3:         O         Conselheiro         Alexandre         Magno         Araujo

informou         que         começou         nesta         data         o         período         de         retificação         de         matrículas         e         pede         que         os

Coordenadores         de         curso         fiquem         atentos         nos         próximo         dias.         INFORME         4:         A         Conselheira

Ana         Beatriz         Neves         Brito         informa         que         encaminhou         aos         membros         do         Conselho         a         planilha

a         ser         preenchida         sobre         geração         de         horário         do         próximo         semestre,         e         que         o         arquivo         base         é         o

mesmo         do         anterior.         Se         alguém         não         recebeu         basta         solicitar         que         ela         encaminha.         Informa

também         que         no         dia         14/12/2021         ocorrerá         a         reunião         da         Câmara         Central         de         Graduação         e

umas         das         discussões         será         sobre         o         avanço         para         a         fase         4         do         plano         de         biossegurança         da

Ufes,         que         prevê         o         retorno         das         aulas         presenciais.         INFORME         5:         A         Conselheira         Andreia

Barcelos         solicitou         informação         sobre         renovação         dos         convênios         de         estágio         com         a         Sedu.

Foi         perguntado         também         sobre         a         situação         do         seguro         no         estágio.         O         Conselheiro         Alexandre

Magno         e         a         Direção         esclareceram         que         a         pendência         dessa         regulamentação         do         processo         de

estágio         está         com         a         SEDU,         pois         a         Prograd         já         enviou         o         processo         e         que         a         pendência         sobre
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os         seguros         vai         ser         resolvido         em         breve.         INFORME         6:         O         Presidente         comunicou         o         email

que         enviou         em         relação         ao         uso         do         laboratório         de         informática:         ?Escrevo         para

formalizarmos         a         decisão,         tomada         de         forma         coletiva,         na         última         segunda-feira         sobre         o

destino         do         servidor Diego Jordem Pereira:         1)         O         laboratório         de         Informática         do         Eixo         1

será         readequado.         Solicitaremos         à         DTIN         a         recuperação         ou         troca         dos         computadores.

Também         solicitaremos         apoio         da         DIN         nas         questões         estruturais         do         referido         espaço. 2)         O

laboratório         não         será         de         um         Departamento,         mas         sim         do         Ceunes,         permitindo         desta         forma

ampliação         do         uso         do         mesmo.         3)         O         servidor Diego Jordem Pereira         trabalhará         no

laboratório         de         informática         do         eixo         1.         Ele         solicitará         à         DTIN         e         à         DIN         as         adequações

necessárias         para         o         espaço.         4)         Por         questões         de         logística,          a         Direção         dialogará,         com         as

chefias         do         DCS         e         do         DCAB,         para         definir         quem         será         a         Chefia         Imediata         do Diego.         Ele

permanecerá         lotado         no         Ceunes,         porém         poderá         ter         exercício         no         DCAB         ou         no         DCS.         Caso

isto         ocorra,         não         ocorrerá         qualquer         transtorno         ou         impedimento         do         uso         do         laboratório         por

docentes         de         outros         departamentos         (conforme         já         apontado         no         item         2).         5)         Assim         que         o

laboratório         estiver         apto         ao         uso,         o         Núcleo         de         Comunicação         dará         ampla         publicidade         sobre

o         funcionamento         do         mesmo.         Por         fim,         caso         algum         item         esteja         em         desacordo         com         o         que

foi         pactuado,         favor         informar         para         o         devido         ajuste."         Foi         solicitado         pela         Conselheira

Andreia         Gontijo         avaliar         a         possibilidade         desse         laboratório         funcionar         a         noite         também,

para         atendimento         dos         cursos         noturnos.         PAUTA         1:         23068.078549/2021-63         -         Solicita

homologação         da         indicação         da         professora         Leticya         dos         Santos         Almeida         Negri         para

assumir         a         coordenação         do         curso         de         Enfermagem,         a         partir         do         dia         09/12/2021.         A

professora         Heletícia         Scabelo         Galavote         continuará         na         subcoordenação         até         o         final         de         seu

atual         mandato         (março/2023).         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         2:

23068.072287/2021-23         -         Solicita         autorização         para         que         as         servidoras         Acibiana         Alves         de

Paula         (SIAPE         2332881)         e         Naiara         Pereira         Coan         Bordoni         (SIAPE         1629239)         possam

participar,         na         condição         de         titular         e         suplente,         respectivamente,         da         aplicação         de         prova

escrita         escrita         do         concurso         público         para         provimento         do         cargo         de         Professor         do

Magistério         Superior         do         Departamento         de         Ciências         Agrárias         e         Biológicas,         Edital         nº

39/2021,         área/Subárea:         Botânica/Taxonomia         de         Fanerógamos,         caso         seja         necessária         a

utilização         de         duas         salas         para         comportar         52         candidatos,         em         atendimento         ao         Art.         24         da

Res.         nº         003/2021         CEPE.         Relator(a):         Ana         Paula         Oliveira         Costa.         Decisão:         Aprovado(a)

por         unanimidade.         PAUTA         3:         23068.036756/2021-41         -         Solicita         o         posicionamento         do

Conselho         Departamental         sobre         o         projeto         de         Lei         1964/2021,         que         trata         da         criação         da

Universidade         Federal         de         São         Mateus.         O         Diretor         registrou         a         seguinte         fala:         "Sou         favorável

a         toda         e         qualquer         expansão         da         rede         federal         de         ensino         que         ocorra         de         forma         planejada         e

em         diálogo         com         a         sociedade         e         com         a         academia,         com         garantias         de         investimento         e         de

manutenção         da         excelência         acadêmica.         Considerando         estes         aspectos,         infelizmente         o

projeto         apresentado         pelo         Dep         fed.         Neucimar         não         atende         a         estes         anseios.         Importante

também         destacar         que         o         poder         executivo         não         apresentou         projeto         relativo         à         expansão         da

rede         pública         federal         no         norte         capixaba,         sendo         impossível         avaliar         algo         que         não         existe

(pelo         menos         formalmente).         Por         fim,         e         considerando         os         anseios         da         sociedade         civil         de

criação         de         uma         nova         universidade         federal         no         norte         do         estado         -         desejo         anterior         a         própria

criação         do         Ceunes         -         proporei         a         criação         de         um         fórum         permanente,         visando         o
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fortalecimento         do         Ceunes/Ufes                  e         gestando         possíveis         propostas         de         expansão         da         rede."

Foram         apresentadas         as         manifestações         dos         Departamentos,         dos         Colegiados,         dos         Taes         e

dos         discentes,         todas         serão         anexadas         ao         processo.         Após         ampla         discussão         houve         uma

votação         pelo         chat         da         sala         de         reunião         e         contagem         de         votos.         Foram         apurados         24         votos

contra         e         6         votos         a         favor         do         projeto         lei.         Portanto,         a         maioria         dos         presentes         se

manifestaram         contra         o         referido         projeto         de         lei,         e         consequentemente,         contra         o

desmembramento         do         Ceunes         neste         momento         e         da         forma         como         foi         proposto.                  Após         a

votação,         a         Professora         Ana         Beatriz         apresentou         a         seguinte         proposta         de         minuta         para

avaliação         dos         conselheiros:         "O         Conselho         Departamental         do         Centro         Universitário         Norte

do         Espírito         Santo         (Ceunes         /Ufes)         deliberou         nesta         segunda-feira,         dia         13         de         dezembro         de

2021,         por         manifestar         publicamente         posição         contrária         (por         maioria)         ao         projeto         de         Lei         e

1964/2021,         que         estabelece         a         criação         da         Universidade         Federal         de         São         Mateus,         por

desmembramento         do         Ceunes         da         Universidade         Federal         do         Espírito         Santo.         O

posicionamento         do         Ceunes/Ufes         decorre         dos         debates         e         deliberações         ocorridas         nas

Câmaras         Departamentais,         Colegiados         de         Cursos         de         Graduação         e         Pós-Graduação,

Servidores         e         Discentes         que         integram         este         Centro.         Faz-se         necessário         esclarecer         à

sociedade         que         o         Projeto         de         Lei         5353/2005         e         1964/2021         conforme         foi         apresentado,         cita

que         não         haverá         custos         para         a         criação         de         uma         ?nova?         universidade,         ou         seja,         não

vislumbra         nenhum         investimento         em         infraestrutura,         pessoal         ou         aumento         de         vagas         para

alunos.         Este                  projeto         foi         realizado,         sem         diálogo,         sem         o         devido         planejamento         e         sem         a

participação         da         comunidade         universitária,         sob         pressão         de         atores         políticos         que

desconhecem         a         realidade         do         sistema         universitário,         o         que         configura         flagrante         desrespeito

ao         princípio         constitucional         da         autonomia         universitária.         Na         atual         situação         política-

econômica         nacional         não         há         perspectivas         de         investimentos         em         educação         em         todos         os

níveis,         ao         mesmo         tempo         que         estamos         sujeitos         aos         riscos         de         cortes         orçamentários.         Não

seria         saudável         a         criação         de         uma         universidade         em         um         espaço         que         já         tem         condições

precárias         de         trabalho:         falta         de         salas         de         aula,         falta         de         sala         para         professores;         falta         de

laboratórios         para         os         cursos;         os         laboratórios         existentes         não         atendem         as         normas         de

segurança;         falta         de         placas         de         sinalização;         iluminação         inadequada         e         a         falta         de         segurança

no         período         noturno         no         campus.         Criar         uma         universidade         sem         perspectivas         de

investimento         em         pesquisa,         ensino         e         extensão         seria         fragmentar         para         destruir.         A

concepção         de         uma         nova         universidade         deve         ser         pensada         a         partir         das         necessidades         da

sociedade         e         comunidade         acadêmica.         Faz-se         necessário         uma         discussão         onde         sejam

apresentadas         de         forma         efetiva         e         clara         quais         as         vantagens         e         desvantagens         do

desmembramento         e         qual         o         modelo         de         universidade         que         será         proposto.         Além         disso,         é

importante         mostrar         qual         é         o         público-alvo         estimado         para         esta         nova         universidade,

principalmente         porque         atualmente         há         uma         grande         quantidade         de         vagas         remanescentes

em         vários         cursos         do         Ceunes.         O         Centro         Universitário         Norte         do         Espírito

Santo/Ceunes/Ufes         tem         um         histórico         de         15         anos         de         compromisso         com         o

desenvolvimento         social,         econômico         e         cultural         de         todo         o         Estado         do         Espírito         Santo         e,

principalmente         no         norte         do         estado,         colocando-se         como         uma         das         mais         importantes

instituições         regionais         na         educação         superior,         em         suas         diversas         dimensões.         Atualmente         o

Ceunes/Ufes         oferece         à         sociedade         capixaba         e         principalmente         a         do         norte         do         Espírito         Santo
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dezesseis         cursos         de         graduação,         dos         quais         podemos         destacar:         Agronomia,         Ciências

Biológicas         Licenciatura         e         Bacharelado,         Enfermagem,         Engenharia         da         Computação,

Engenharia         Química,         Engenharia         de         Petróleo,         Engenharia         de         Produção,         Farmácia,

Matemática         Industrial,         Ciência         da         Computação,         Pedagogia,         Física,         Química,

Matemática,         Educação         do         Campo         (Ciências         Humanas         e         Sociais         e         Ciências         Naturais).

Também         são         ofertados         quatro         cursos         de         Pós-Graduação:         Agricultura         Tropical         (PPGAT),

Energia         (PPGEN),         Ensino         na         Educação         Básica         (PPGEEB)         e         Ensino         de         Biologia         em

Rede         Nacional         (PROFBIO).         O         Ceunes/Ufes         reafirma         o         seu         compromisso         e         tem         ciência

da         sua         responsabilidade         social         como         instituição         pública,         gratuita         e         de         qualidade         para

todo         o         Estado         do         Espírito         Santo         e         principalmente         para         a         região         norte.         Destaca-se,         ainda,

que         temos         orgulho         do         trabalho         que         realizamos         no         Ceunes/Ufes,         garantindo         a         formação

universitária         e         qualificando         nossos         discentes         com         um         ofício         para         enfrentar         o         tão         difícil

mercado         de         trabalho."         Ainda         destacou         que         esse         texto         foi         construído         a         partir         das

manifestações         coletivas         encaminhadas         à         direção.         Devido         ao         tempo         da         Sessão,         os

conselheiros         sugeriram         que         a         manifestação         fosse         finalizada         posteriormente         e         que         o         texto

fosse         inserido         no         Google         Classroom         do         Conselho         Departamental         para         aqueles         que

quisessem         se         manifestar         e         contribuir.         A         minuta         de         texto         propõe         uma         manifestação         do

Ceunes         com         esclarecimentos                  para         apresentação         à         comunidade         interna         e         externa         sobre         o

posicionamento         do         Ceunes         contrário         ao         desmembramento         proposto         no         PL1964/2021.

Decisão:         Aprovado(a)         por         maioria         o         posicionamento         do         Conselho         Departamental         do

Ceunes         foi         contra         o         projeto         de         Lei         1964/2021.         Nada         mais         havendo         a         tratar,         o(a)

Senhor(a)         Presidente         agradeceu         a         presença         e         declarou         encerrada         a         sessão,         e         eu,         Adriana

Venturini         Sartorio,         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,         13         de         dezembro         de         2021.

Luiz Antonio Favero Filho

(Presidente)

Adriano Alves Fernandes

Ailton Pereira Morila Aldo Vignatti

Alexandre Magno Araujo Ana Beatriz Neves Brito
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Ana Paula Oliveira Costa Andreia Barcelos Passos Lima Gontijo

Andreia Soprani dos Santos Antelmo Ralph Falqueto

Arildo Castelluber Carlos Andre Maximiano da Silva

Carlos Minoru Nascimento Yoshioka Christiane Mapheu Nogueira

Diego Hoffmann

(representado por Luiz Fernando Duboc da

Silva)

Edney Leandro da Vitoria

Esequiel da Veiga Pereira Genilson Ferreira da Silva

Icaro Pianca Guidolini Karina Carvalho Mancini

Katia Maria Morais Eiras Keydson Quaresma Gomes

Marcelo Silveira Bacelos Marco Antonio Andrade de Souza
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Marcos Vinicius Ferreira dos Santos

(representado por Heleticia Scabelo Galavote)

Maria Alayde Alcantara Salim

(representado por Jair Miranda de Paiva)

Marilea Gomes dos Santos Ribeiro Moyses Goncalves Siqueira Filho

Oberlan Christo Romao Rodrigo Dias Pereira

Silvia das Dores Rissino
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