
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         UNIVERSITÁRIO         NORTE         DO         ESPÍRITO         SANTO
-         CEUNES

ATA         EM         APROVAÇÃO

ATA         DA         SEGUNDA         SESSÃO         EXTRAORDINÁRIA         DO(A)         DEPARTAMENTO
DE         CIÊNCIAS         NATURAIS         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO
SANTO,         REALIZADA         EM         26/08/2020.

Aos         vinte         e         seis         dias         do         mês         de         agosto         do         ano         de         dois         mil         e         vinte,         às         dezesseis         horas         e

zero                  minutos,         foi         realizada         no(a)         Sala         de         reuniões         Online         a         Segunda         Sessão

Extraordinária         do(a)         Departamento         de         Ciências         Naturais         da         Universidade         Federal         do

Espírito         Santo         -         UFES,         com         a(s)         presença(s)         de         Vivian         Chagas         da         Silveira         (Presidente),

Aloisio         Jose         Bueno         Cotta,         Ana         Luiza         Gil         Andrade,         Ana         Nery         Furlan         Mendes,         Ana

Paula         Oliveira         Costa,         Andre         Goncalves         de         Lima,         Andre         Herkenhoff         Gomes,         Andre         Luiz

Alves,         Breno         Nonato         de         Melo,         Carla         da         Silva         Meireles,         Carlos         Andre         Maximiano         da

Silva,         Carlos         Eduardo         Kester         dos         Santos,         Christiane         Mapheu         Nogueira,         Debora         Pereira

Araujo,         Denis         Apolonio         Santana,         Eduardo         Perini         Muniz,         George         Ricardo         Santana

Andrade,         Gilmene         Bianco,         Gustavo         Viali         Loyola,         Jefferson         Lima         Fernandes         Andre,

Jose         Andre         Lourenco,         Lucas         Cunha         Dias         de         Rezende,         Luiz         Gabriel         Souza         de         Oliveira,

Marcia         Helena         Rodrigues         Velloso,         Marcio         Solino         Pessoa,         Maria         de         Fatima         Pereira         dos

Santos,         Marilea         Gomes         dos         Santos         Ribeiro,         Maristela         de         Araujo         Vicente,         Mellina

Damasceno         Rachid         Santos,         Natalia         Valadares         de         Oliveira,         Paulo         Sergio         Moscon,

Raniella         Falchetto         Bazoni,         Raphael         Goes         Furtado,         Ricardo         Lopes         da         Silva,         Rodrigo

Dias         Pereira,         Rodrigo         da         Costa         Silva,         Wiliam         Santiago         Hipolito         Ricaldi         e         Yohannes

Beninca         Moreira         Motta,         e         com         a(s)         ausência(s)         de         Joao         Vitor         Santana         dos         Santos,         Julia

Feitosa         Milbratz         e         Valter         Euzebio         Junior.         Havendo         número         legal         de         membros         presentes,

o(a)         Senhor(a)         Presidente         declarou         aberta         a         sessão.         INFORME         1:         A         professora         Vivian

Chagas         da         Silveira         informou         que         durante         o         período         de         trabalho         remoto         foram

economizados         com         o         consumo         de         recurso         no         Centro,         valores         que         serão         utilizados         para

Inclusão         Digital         dos         discente,         obras         de         manutenção         de         infraestrutura                  (telhado,

segurança,         sistema         elétrico,         torneiras         automáticas         e         trava         portas)         de         prédios         no         Ceunes,

também         serão         utilizados         para         atividades         síncronas.         INFORME         2:         A         professora         Vivian

Chagas         da         Silveira         informou         que         estão         sendo         encaminhados         por         e-mail         documentos         e

resoluções         referentes         ao         EARTE.         INFORME         3:         A         professora         Vivian         Chagas         da

Silveira         comunicou         sobre         a         necessidade         de         aprovação         do         Plano         de         Trabalho         das

disciplinas         experimentais,         uma         vez         que         os         mesmos         serão         apensadas         no         PPC         dos         cursos.

INFORME         4:         A         professora         Vivian         Chagas         da         Silveira         informou         que         na         próxima

reunião         ordinária         serão         apreciados         os         Planos         de         ensino         das         disciplinas         ofertadas         pelo

DCN         no         EARTE,         sendo         necessário         o         preenchimento         no         portal         do         professor.         INFORME
5:         A         professora         Vivian         Chagas         da         Silveira         informou         que         as         atas         das         reuniões         que

aconteceram         durante         o         trabalho         remoto         serão         encaminhadas         para         apreciação         nas

próximas         reuniões,         com         assinatura         após         o         retorno         das         atividades         presenciais.

INFORME         6:         A         professora         Vivian         Chagas         da         Silveira         informou         que         as         salas         virtuais         de

aulas         deverão         ser         divulgadas         para         os         discentes.         INFORME         7:         O         professor         Márcio
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Solino         Pessoa         comunicou         e         pediu         registro         "in         verbis":         "Eu         estou         à         disposição         para         o

retorno         imediato         das         atividades         presenciais,         especialmente         as         relativas         ao         ensino,         por

entender         que         a         suposta         pandemia         não         oferece         riscos         à         minha         integridade         física         nem         à         de

qualquer         outra         pessoa.         Gostaria         de         deixar         claro         que         este         é         o         meu         entendimento         e         que

respeito         os         meu         pares         em         relação         a         possíveis         divergências.         Observo,         em         particular,         que

mesmo         no         provável         cenário         em         que         todos         os         colegas         estejam         ministrando         suas

disciplinas         remotamente,         proponho-me         a         ministrar         as         disciplinas         experimentais         de         modo

presencial         ou         remoto.         Dito         isto,         ressalto         que         cumprirei         integralmente         as         decisões         das

instâncias         superiores         desta         universidade".         PAUTA         1:         23068.033373/2020-30:         OFERTA

DCN         -         EARTE.         O         professor         Rodrigo         Dias         Pereira,         presidente         da         Comissão         de         Ensino         e

Extensão,         fez         a         apresentação         da         solicitação         de         oferta         de         disciplinas         para         o         semestre

especial         EARTE         do         Colegiado         do         curso         de         Física         (Licenciatura)         e         a         oferta         que         o

departamento         disponibilizará,         ressalta-se         que         todos         os         pedidos         de         ofertas         foram

discutidos         e         estudos         por         cada         área         específica         do         Departamento         (Geologia,         Química         e

Física)         para         o         atendimento         de         acordo         com         a         possibilidade         e         as         resoluções         que         regem         o

semestre.         Esclarecimentos:         O         professor         Márcio         Solino         questionou         se         o         Colegiado         pediu

alguma         disciplina         experimental         e         obteve         como         resposta,         que         o         Colegiado         não         pediu

experimental,         mas         pediu         outras         disciplinas         em         substituição,         o         que         não         comprometeria         a

vida         acadêmica         dos         discentes.         O         professor         Rodrigo         Dias,         após         questionamento         da

professora         Vivian         Chagas         da         Silveira,         informou         que         as         disciplinas         solicitadas         nesse

documento         são         diferentes         das         solicitadas         no         semestre         2020/1,         portanto         alguns         ajustes

deverão         ser         realizados         no         horário         em         relação         ao         semestre         anterior.         Em         discussão.         Em

votação.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         2:         23068.033546/2020-10:

Oferta         de         disciplinas         do         semestre         2020         -         Earte.         O         professor         Rodrigo         Dias         Pereira,

presidente         da         Comissão         de         Ensino         e         Extensão,         fez         a         apresentação         da         solicitação         de

oferta         de         disciplinas         para         o         semestre         especial         EARTE         do         Colegiado         do         curso         de

Engenharia         de         Petróleo         e         a         oferta         que         o         departamento         disponibilizará,         ressalta-se         que

todos         os         pedidos         de         ofertas         foram         discutidos         e         estudos         por         cada         área         específica         do

Departamento         (Geologia,         Química         e         Física)         para         o         atendimento         de         acordo         com         a

possibilidade         e         as         resoluções         que         regem         o         semestre.         Esclarecimentos:         Os         professores

Rodrigo         Dias         e         Raphael         Goes         informaram         o         posicionamento         da         área         de         Física:         Que         após

reunião         da         área         optou-se         por         maioria,         não         ofertar         disciplinas         de         laboratório         no         semestre

presente.         O         professor         Rodrigo         Dias         também         informou         que         esse         curso         teve         turmas         vazias

no         semestre         2020/1,         que         as         disciplinas         poderão         ser         ofertadas         em         períodos         posteriores,         e

que         tal         decisão         não         prejudicaria         alunos         periodizados.         A         coordenadora         Natalia         Valadares

de         Oliveira         informou         não         haver         alunos         finalistas.         Em         discussão.         Em         votação.         Decisão:
Aprovado(a)         por         maioria         .         O         professor         Márcio         Solino         Pessoa,         pediu         registro         do         voto,

uma         vez         que         votou         contra         a         oferta         que         o         departamento         aprovou         para         o         curso         de

Engenharia         de         Petróleo,         pois         é         favorável         a         oferta         da         disciplina         de         Laboratório         de         Física.

PAUTA         3:         23068.033810/2020-15:         Solicitação         de         Disciplinas         para         Engenharia         da

Computação         em         2020/         especial.         O         professor         Rodrigo         Dias         Pereira,         presidente         da

Comissão         de         Ensino         e         Extensão,         fez         a         apresentação         da         solicitação         de         oferta         de

disciplinas         para         o         semestre         especial         EARTE         do         Colegiado         do         curso         de         Engenharia         da
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Computação         e         a         oferta         que         o         departamento         disponibilizará,         ressalta-se         que         todos         os

pedidos         de         ofertas         foram         discutidos         e         estudos         por         cada         área         específica         do         Departamento

(Geologia,         Química         e         Física)         para         o         atendimento         de         acordo         com         a         possibilidade         e         as

resoluções         que         regem         o         semestre.         Esclarecimentos.         Em         discussão.         Em         votação.

Decisão:         Aprovado(a)         por         maioria         .         O         professor         Márcio         Solino         Pessoa,         pediu         registro

do         voto,         uma         vez         que         votou         contra         a         oferta         que         o         departamento         aprovou         para         o         curso         de

Engenharia         da         Computação,         pois         é         favorável         a         oferta         da         disciplina         de         Física

Experimental.         PAUTA         4:         23068.033819/2020-26:         Solicitação         oferta         disciplinas.         O

professor         Rodrigo         Dias         Pereira,         presidente         da         Comissão         de         Ensino         e         Extensão,         fez

aapresentação         da         solicitação         de         oferta         de         disciplinas         para         o         semestre         especial         EARTE

do         Colegiado         do         curso         de         Engenharia         de         Produção         e         a         oferta         que         odepartamento

disponibilizará,         ressalta-se         que         todos         os         pedidos         de         ofertas         foram         discutidos         e         estudos

por         cada         área         específica         do         Departamento         (Geologia,         Química         e         Física)         para         o

atendimento         de         acordo         com         a         possibilidade         e         as         resoluções         que         regem         o         semestre.

Esclarecimentos:         A         professora         Vivian         Chagas         da         Silveira         informou         ter         recebido         e-mail

de         discentes         solicitando         as         disciplinas         de         Física         Experimental         II,         por         se         considerarem

alunos         finalistas.         Em         discussão.         Em         votação.         Decisão:         Aprovado(a)         por         maioria         .         O

professor         Márcio         Solino         Pessoa,         pediu         registro         do         voto,         uma         vez         que         votou         contra         a

oferta         que         o         departamento         aprovou         para         o         curso         de         Engenharia         de         Produção,         pois         é

favorável         a         oferta         das         disciplinas         de         Física         Experimental         I         e         Física         Experimental         II.

PAUTA         5:         23068.033855/2020-90:         Oferta         de         disciplinas         para         o         semestre         2020         especial

(EARTE).         O         professor         Rodrigo         Dias         Pereira,         presidente         da         Comissão         de         Ensino         e

Extensão,         fez         a         apresentação         da         solicitação         de         oferta         de         disciplinas         para         o         semestre

especial         EARTE         do         Colegiado         do         curso         de         Química         (Licenciatura)         e         a         oferta         que         o

departamento         disponibilizará,         ressalta-se         que         todos         os         pedidos         de         ofertas         foram

discutidos         e         estudos         por         cada         área         específica         do         Departamento         (Geologia,         Química         e

Física)         para         o         atendimento         de         acordo         com         a         possibilidade         e         as         resoluções         que         regem         o

semestre.         Esclarecimentos.         Em         discussão.         Em         votação.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         6:         23068.034380/2020-59:         Oferta         de         disciplinas         2020         Especial.

O         professor         Rodrigo         Dias         Pereira,         presidente         da         Comissão         de         Ensino         e         Extensão,         fez         a

apresentação         da         solicitação         de         oferta         de         disciplinas         para         o         semestre         especial         EARTE         do

Colegiado         do         curso         de         Engenharia         Química         e         a         oferta         que         o         departamento

disponibilizará,         ressalta-se         que         todos         os         pedidos         de         ofertas         foram         discutidos         e         estudos

por         cada         área         específica         do         Departamento         (Geologia,         Química         e         Física)         para         o

atendimento         de         acordo         com         a         possibilidade         e         as         resoluções         que         regem         o         semestre.

Esclarecimentos.         Em         discussão.         Em         votação.         Decisão:         Aprovado(a)         por         maioria         .         O

professor         Márcio         Solino         Pessoa,         pediu         registro         do         voto,         uma         vez         que         votou         contra         a

oferta         que         o         departamento         aprovou         para         o         curso         de         Engenharia         Química,         pois         é

favorável         a         oferta         das         disciplinas         de         Física         Experimental         I         e         Física         Experimental         II.

PAUTA         7:         23068.034382/2020-48:         Oferta         de         disciplinas         2020         Especial.         O         professor

Rodrigo         Dias         Pereira,         presidente         da         Comissão         de         Ensino         e         Extensão,         fez         a         apresentação

da         solicitação         de         oferta         de         disciplinas         para         o         semestre         especial         EARTE         do         Colegiado         do

curso         de         Engenharia         Química         e         a         oferta         que         o         departamento         disponibilizará,         ressalta-se
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que         todos         os         pedidos         de         ofertas         foram         discutidos         e         estudos         por         cada         área         específica         do

Departamento         (Geologia,         Química         e         Física)         para         o         atendimento         de         acordo         com         a

possibilidade         e         as         resoluções         que         regem         o         semestre.         Esclarecimentos.         Em         discussão.         Em

votação.         Decisão:         Aprovado(a)         por         maioria         .         O         professor         Márcio         Solino         Pessoa,         pediu

registro         do         voto,         uma         vez         que         votou         contra         a         oferta         que         o         departamento         aprovou         para         o

curso         de         Engenharia         Química,         pois         é         favorável         a         oferta         das         disciplinas         de         Física

Experimental         I         e         Física         Experimental         II.         PAUTA         8:         23068.034357/2020-64:         Oferta         de

disciplina.         O         professor         Rodrigo         Dias         Pereira,         presidente         da         Comissão         de         Ensino         e

Extensão,         fez         a         apresentação         da         solicitação         de         oferta         de         disciplinas         para         o         semestre

especial         EARTE         do         Colegiado         do         curso         de         Farmácia         e         a         oferta         que         o         departamento

disponibilizará,         ressalta-se         que         todos         os         pedidos         de         ofertas         foram         discutidos         e         estudos

por         cada         área         específica         do         Departamento         (Geologia,         Química         e         Física)         para         o

atendimento         de         acordo         com         a         possibilidade         e         as         resoluções         que         regem         o         semestre.

Esclarecimentos:         O         professor         Rodrigo         Dias         informou         que         no         período         especial         EARTE,

estão         sendo         priorizadas         as         disciplinas         do         período         regular         de         2020/1.         Em         discussão.         Em

votação.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         9:         23068.034419/2020-38:

Solicitação         de         disciplina         (Química         Analítica).         Oferta         de         disciplina.         O         professor         Rodrigo

Dias         Pereira,         presidente         da         Comissão         de         Ensino         e         Extensão,         fez         a         apresentação         da

solicitação         de         oferta         de         disciplinas         para         o         semestre         especial         EARTE         do         Colegiado         do

curso         de         Agronomia         e         a         oferta         que         o         departamento         disponibilizará,         ressalta-se         que         todos

os         pedidos         de         ofertas         foram         discutidos         e         estudos         por         cada         área         específica

doDepartamento         (Geologia,         Química         e         Física)         para         o         atendimento         de         acordo         com         a

possibilidade         e         as         resoluções         que         regem         o         semestre.         Esclarecimentos.         Em         discussão.         Em

votação.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         10:         23068.032272/2020-41:

Solicitação         de         oferta         de         disciplinas.         O         professor         Rodrigo         Dias         Pereira,         presidente         da

Comissão         de         Ensino         e         Extensão,         fez         a         apresentação         da         solicitação         de         oferta         de

disciplinas         para         o         semestre         especial         EARTE         do         Colegiado         do         curso         de         Matemática

Industrial         e         a         oferta         que         o         departamento         disponibilizará,         ressalta-se         que         todos         os         pedidos

de         ofertas         foram         discutidos         e         estudos         por         cada         área         específica         do         Departamento

(Geologia,         Química         e         Física)         para         o         atendimento         de         acordo         com         a         possibilidade         e         as

resoluções         que         regem         o         semestre.         Esclarecimentos.         Em         discussão.         Em         votação.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         11:         23068.034523/2020-22:

Solicitação         disponibilidade         de         oferta         de         disciplinas.         O         professor         Rodrigo         Dias         Pereira,

presidente         da         Comissão         de         Ensino         e         Extensão,         fez         a         apresentação         da         solicitação         de

oferta         de         disciplinas         para         o         semestre         especial         EARTE         do         Colegiado         do         curso         de

Ciências         Biológicas         (Bacharelado)         e         a         oferta         que         o         departamento         disponibilizará,

ressalta-se         que         todos         os         pedidos         de         ofertas         foram         discutidos         e         estudos         por         cada         área

específica         do         Departamento         (Geologia,         Química         e         Física)         para         o         atendimento         de         acordo

com         a         possibilidade         e         as         resoluções         que         regem         o         semestre.         Esclarecimentos.         Em

discussão.         Em         votação.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         12:

23068.034619/2020-91:         Oferta         de         disciplina         -         colegiado         de         Curso         (CCCBL).         O

professor         Rodrigo         Dias         Pereira,         presidente         da         Comissão         de         Ensino         e         Extensão,         fez         a

apresentação         da         solicitação         de         oferta         de         disciplinas         para         o         semestre         especial         EARTE         do
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Colegiado         do         curso         de         Ciências         Biológicas         (Licenciatura)         e         a         oferta         que         o         departamento

disponibilizará,         ressalta-se         que         todos         os         pedidos         de         ofertas         foram         discutidos         e         estudos

por         cada         área         específica         do         Departamento         (Geologia,         Química         e         Física)         para         o

atendimento         de         acordo         com         a         possibilidade         e         as         resoluções         que         regem         o         semestre.

Esclarecimentos.         Em         discussão.         Em         votação.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.

PAUTA         13:         23068.034552/2020-94:                  Solicitação         de         oferta         de         disciplinas         para         o         período

especial         2020/1.         O         professor         Rodrigo         Dias         Pereira,         presidente         da         Comissão         de         Ensino         e

Extensão,         fez         a         apresentação         da         solicitação         de         oferta         de         disciplinas         para         o         semestre

especial         EARTE         do         Colegiado         do         curso         de         Matemática         (Licenciatura)         e         a         oferta         que         o

departamento         disponibilizará,         ressalta-se         que         todos         os         pedidos         de         ofertas         foram

discutidos         e         estudos         por         cada         área         específica         do         Departamento         (Geologia,         Química         e

Física)         para         o         atendimento         de         acordo         com         a         possibilidade         e         as         resoluções         que         regem         o

semestre.         Esclarecimentos.         Em         discussão.         Em         votação.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         14:         23068.034528/2020-55:                  Solicitação         oferta         EARTE

(atualizado).         O         professor         Rodrigo         Dias         Pereira,         presidente         da         Comissão         de         Ensino         e

Extensão,         fez         a         apresentação         da         solicitação         de         oferta         de         disciplinas         para         o         semestre

especial         EARTE         do         Colegiado         do         curso         de         Ciência         da         Computação         e         a         oferta         que         o

departamento         disponibilizará,         ressalta-se         que         todos         os         pedidos         de         ofertas         foram

discutidos         e         estudos         por         cada         área         específica         do         Departamento         (Geologia,         Química         e

Física)         para         o         atendimento         de         acordo         com         a         possibilidade         e         as         resoluções         que         regem         o

semestre.         Esclarecimentos.         Em         discussão.         Em         votação.         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,         Christina         do         Vale         Pena         Alcantra,

Secretário(a)         do(a)         Departamento         de         Ciências         Naturais,         lavrei         a         presente         ata         que,         após

lida         e         aprovada,         vai         devidamente         assinada         pelos         presentes.         São         Mateus/ES,         26         de         agosto

de         2020.

Vivian Chagas da Silveira

(Presidente)

Aloisio Jose Bueno Cotta

Ana Luiza Gil Andrade Ana Nery Furlan Mendes

Ana Paula Oliveira Costa Andre Goncalves de Lima
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Andre Herkenhoff Gomes Andre Luiz Alves

Breno Nonato de Melo Carla da Silva Meireles

Carlos Andre Maximiano da Silva Carlos Eduardo Kester dos Santos

Christiane Mapheu Nogueira Debora Pereira Araujo

Denis Apolonio Santana Eduardo Perini Muniz

George Ricardo Santana Andrade Gilmene Bianco

Gustavo Viali Loyola Jefferson Lima Fernandes Andre

Jose Andre Lourenco Lucas Cunha Dias de Rezende

Luiz Gabriel Souza de Oliveira Marcia Helena Rodrigues Velloso
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Marcio Solino Pessoa Maria de Fatima Pereira dos Santos

Marilea Gomes dos Santos Ribeiro Maristela de Araujo Vicente

Mellina Damasceno Rachid Santos Natalia Valadares de Oliveira

Paulo Sergio Moscon Raniella Falchetto Bazoni

Raphael Goes Furtado Ricardo Lopes da Silva

Rodrigo Dias Pereira Rodrigo da Costa Silva

Wiliam Santiago Hipolito Ricaldi Yohannes Beninca Moreira Motta
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