
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         UNIVERSITÁRIO         NORTE         DO         ESPÍRITO         SANTO
-         CEUNES

ATA         EM         APROVAÇÃO

ATA         DA         QUARTA         SESSÃO         EXTRAORDINÁRIA         DO(A)         DEPARTAMENTO
DE         CIÊNCIAS         NATURAIS         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO
SANTO,         REALIZADA         EM         14/10/2020.

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

minutos,         foi         realizada         no(a)         Sala         de         reuniões         Online         a         Quarta         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),         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,         Joao         Vitor         Santana         dos         Santos,         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,         Raniella         Falchetto         Bazoni,         Raphael         Goes

Furtado,         Ricardo         Lopes         da         Silva,         Rodrigo         Dias         Pereira,         Rodrigo         da         Costa         Silva         e

Wiliam         Santiago         Hipolito         Ricaldi,         e         com         a(s)         ausência(s)         de         Aloisio         Jose         Bueno         Cotta,

Ana         Luiza         Gil         Andrade,         Julia         Feitosa         Milbratz,         Paulo         Sergio         Moscon,         Valter         Euzebio

Junior         e         Yohannes         Beninca         Moreira         Motta.         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         juntamente         com         o         professor         Lucas

Cunha         Dias         de         Rezende,         participaram         de         reunião         com         a         Divisão         de         Recursos         e

Materiais         -         Setorial         Norte         e         foram         informados         que         foi         instituído         o         Sistema         Integrado         de

Gestão         Patrimonial         (Siads),         sistema         que         visa         a         unificação,         gerenciamento         e         controle         em

tempo         real         os         estoques         de         bens         móveis,         permanentes         e         de         consumo,         assim         como         frota         de

veículos         das         instituições         federais,         para         isso         será         realizado         no         Ceunes         o         levantamento         dos

bens,         que         já         estava         sendo         realizado         por         cada         departamento.         Será         contratada         equipe

terceirizada         para         atualização         das         placas         de         patrimônio,         conforme         o         novo         sistema.         .

INFORME         2:         A         professora         Vivian         Chagas         da         Silveira         informou         que         foi         encaminhado

e-mail         sobre         Instrução         dos         procedimentos         relacionados         à         aquisição         de         materiais.

PAUTA         1:         Apreciação         da         Ata         da         7ª         Reunião         Ordinária         de         2020.         Esclarecimentos.         Em

discussão.         Em         votação.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         2:

23068.041545/2020-49:         Solicitação         de         oferta         de         disciplinas         para         2020-2.         O         professor

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

da         solicitação         de         oferta         de         disciplinas         para         o         semestre         2020/2         do         Colegiado         do         curso         de

Matemática         Industrial         e         a         oferta         que         o         departamento         disponibilizará.         Esclarecimentos:

As         ofertas         das         disciplinas         foram         consideradas         mediante         a         previsão         de         retorno         às
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atividades         de         forma         presencial         e         esclarecendo         que         em         caso         de         impossibilidade         de

atividades         presenciais,         haverá         necessidade         de         rediscussão         desta         oferta.         Além         disso,         para

a         disponibilidade         de         vagas         foi         considerado         o         Plano         de         Biossegurança         e         Contingência,

que         cita         que         as         salas         do         Ceunes         comportam         apenas         17         alunos         e         considerando         também         a

limitação         de         espaço         físico         que         o         Ceunes         apresenta.         Em         discussão.         Em         votação.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         3:         23068.041921/2020-03:         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         2020/2         do         Colegiado         do         curso         de         Engenharia         da         Computação         e         a         oferta         que         o

departamento         disponibilizará.         Esclarecimentos:         As         ofertas         das         disciplinas         foram

consideradas         mediante         a         previsão         de         retorno         às         atividades         de         forma         presencial         e

esclarecendo         que         em         caso         de         impossibilidade         de         atividades         presenciais,         haverá

necessidade         de         rediscussão         desta         oferta.         Além         disso,         para         a         disponibilidade         de         vagas         foi

considerado         o         Plano         de         Biossegurança         e         Contingência,         que         cita         que         as         salas         do         Ceunes

comportam         apenas         17         alunos         e         considerando         também         a         limitação         de         espaço         físico         que         o

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

PAUTA         4:         23068.042113/2020-55:         Oferta         de         disciplinas         2020         -         2         CEQ/Ceunes.         O

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

apresentação         da         solicitação         de         oferta         de         disciplinas         para         o         semestre         2020/2         do

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

disponibilizará.         Esclarecimentos:         As         ofertas         das         disciplinas         foram         consideradas

mediante         a         previsão         de         retorno         às         atividades         de         forma         presencial         e         esclarecendo         que         em

caso         de         impossibilidade         de         atividades         presenciais,         haverá         necessidade         de         rediscussão

desta         oferta.         Além         disso,         para         a         disponibilidade         de         vagas         foi         considerado         o         Plano         de

Biossegurança         e         Contingência,         que         cita         que         as         salas         do         Ceunes         comportam         apenas         17

alunos         e         considerando         também         a         limitação         de         espaço         físico         que         o         Ceunes         apresenta.         Em

discussão.         Em         votação.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         5:

23068.042100/2020-86:         Solicitação         de         Oferta         de         disciplinas_DCN         2020/02.         O         professor

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

da         solicitação         de         oferta         de         disciplinas         para         o         semestre         2020/2         do         Colegiado         do         curso         de

Química         (Licenciatura)         e         a         oferta         que         o         departamento         disponibilizará.         Esclarecimentos:

As         ofertas         das         disciplinas         foram         consideradas         mediante         a         previsão         de         retorno         às

atividades         de         forma         presencial         e         esclarecendo         que         em         caso         de         impossibilidade         de

atividades         presenciais,         haverá         necessidade         de         rediscussão         desta         oferta.         Além         disso,         para

a         disponibilidade         de         vagas         foi         considerado         o         Plano         de         Biossegurança         e         Contingência,

que         cita         que         as         salas         do         Ceunes         comportam         apenas         17         alunos         e         considerando         também         a

limitação         de         espaço         físico         que         o         Ceunes         apresenta.         Em         discussão.         Em         votação.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         6:         23068.042107/2020-06:         Oferta         2020-2

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

fez         a         apresentação         da         solicitação         de         oferta         de         disciplinas         para         o         semestre         2020/2         do

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

disponibilizará.         Esclarecimentos:         As         ofertas         das         disciplinas         foram         consideradas

mediante         a         previsão         de         retorno         às         atividades         de         forma         presencial         e         esclarecendo         que         em
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caso         de         impossibilidade         de         atividades         presenciais,         haverá         necessidade         de         rediscussão

desta         oferta.         Além         disso,         para         a         disponibilidade         de         vagas         foi         considerado         o         Plano         de

Biossegurança         e         Contingência,         que         cita         que         as         salas         do         Ceunes         comportam         apenas         17

alunos         e         considerando         também         a         limitação         de         espaço         físico         que         o         Ceunes         apresenta.         Em

discussão.         Em         votação.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         7:

23068.042090/2020-89:         Oferta_2020/2.         O         professor         Rodrigo         Dias         Pereira,         presidente         da

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

disciplinas         para         o         semestre         2020/2         do         Colegiado         do         curso         de         Engenharia         de         Petróleo         e         a

oferta         que         o         departamento         disponibilizará.         Esclarecimentos:         As         ofertas         das         disciplinas

foram         consideradas         mediante         a         previsão         de         retorno         às         atividades         de         forma         presencial         e

esclarecendo         que         em         caso         de         impossibilidade         de         atividades         presenciais,         haverá

necessidade         de         rediscussão         desta         oferta.         Além         disso,         para         a         disponibilidade         de         vagas         foi

considerado         o         Plano         de         Biossegurança         e         Contingência,         que         cita         que         as         salas         do         Ceunes

comportam         apenas         17         alunos         e         considerando         também         a         limitação         de         espaço         físico         que         o

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

PAUTA         8:         23068.042201/2020-57:         Solicitação         de         oferta         disciplinas         DCN         período

2/2020.         O         professor         Rodrigo         Dias         Pereira,         presidente         da         Comissão         de         Ensino         e

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

2020/2         do         Colegiado         do         curso         de         Engenharia         de         Produção         e         a         oferta         que         o         departamento

disponibilizará.         Esclarecimentos:         As         ofertas         das         disciplinas         foram         consideradas

mediante         a         previsão         de         retorno         às         atividades         de         forma         presencial         e         esclarecendo         que         em

caso         de         impossibilidade         de         atividades         presenciais,         haverá         necessidade         de         rediscussão

desta         oferta.         Além         disso,         para         a         disponibilidade         de         vagas         foi         considerado         o         Plano         de

Biossegurança         e         Contingência,         que         cita         que         as         salas         do         Ceunes         comportam         apenas         17

alunos         e         considerando         também         a         limitação         de         espaço         físico         que         o         Ceunes         apresenta.         Em

discussão.         Em         votação.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         9:

23068.042183/2020-11:         Oferta         de         disciplinas         2020/2.         O         professor         Rodrigo         Dias         Pereira,

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

oferta         de         disciplinas         para         o         semestre         2020/2         do         Colegiado         do         curso         de         Farmácia         e         a

oferta         que         o         departamento         disponibilizará.         Esclarecimentos:         As         ofertas         das         disciplinas

foram         consideradas         mediante         a         previsão         de         retorno         às         atividades         de         forma         presencial         e

esclarecendo         que         em         caso         de         impossibilidade         de         atividades         presenciais,         haverá

necessidade         de         rediscussão         desta         oferta.         Além         disso,         para         a         disponibilidade         de         vagas         foi

considerado         o         Plano         de         Biossegurança         e         Contingência,         que         cita         que         as         salas         do         Ceunes

comportam         apenas         17         alunos         e         considerando         também         a         limitação         de         espaço         físico         que         o

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

PAUTA         10:         23068.043219/2020-76:         Memorando         com         solicitação         de         oferta         de

Disciplinas         para         2020/02         ?         DCN.         O         professor         Rodrigo         Dias         Pereira,         presidente         da

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

disciplinas         para         o         semestre         2020/2         do         Colegiado         do         curso         de         Ciências         Biológicas

(Bacharelado)         e         a         oferta         que         o         departamento         disponibilizará.         Esclarecimentos:         As

ofertas         das         disciplinas         foram         consideradas         mediante         a         previsão         de         retorno         às         atividades

de         forma         presencial         e         esclarecendo         que         em         caso         de         impossibilidade         de         atividades
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presenciais,         haverá         necessidade         de         rediscussão         desta         oferta.         Além         disso,         para         a

disponibilidade         de         vagas         foi         considerado         o         Plano         de         Biossegurança         e         Contingência,         que

cita         que         as         salas         do         Ceunes         comportam         apenas         17         alunos         e         considerando         também         a

limitação         de         espaço         físico         que         o         Ceunes         apresenta.         Em         discussão.         Em         votação.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         11:         23068.042948/2020-13:         Encaminhamento

do         ofício         nr         009-2020         solicitando         ofertas         de         disciplinas         para         o         período         2020-2.         O

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

apresentação         da         solicitação         de         oferta         de         disciplinas         para         o         semestre         2020/2         do

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

disponibilizará.         Esclarecimentos:         As         ofertas         das         disciplinas         foram         consideradas

mediante         a         previsão         de         retorno         às         atividades         de         forma         presencial         e         esclarecendo         que         em

caso         de         impossibilidade         de         atividades         presenciais,         haverá         necessidade         de         rediscussão

desta         oferta.         Além         disso,         para         a         disponibilidade         de         vagas         foi         considerado         o         Plano         de

Biossegurança         e         Contingência,         que         cita         que         as         salas         do         Ceunes         comportam         apenas         17

alunos         e         considerando         também         a         limitação         de         espaço         físico         que         o         Ceunes         apresenta.         Em

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

23068.043108/2020-60:         Oferta         de         disciplinas         para         o         semestre         letivo         2020/2.         O         professor

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

da         solicitação         de         oferta         de         disciplinas         para         o         semestre         2020/2         do         Colegiado         do         curso         de

Ciências         Biológicas         (Licenciatura)         e         a         oferta         que         o         departamento         disponibilizará.

Esclarecimentos:         As         ofertas         das         disciplinas         foram         consideradas         mediante         a         previsão         de

retorno         às         atividades         de         forma         presencial         e         esclarecendo         que         em         caso         de

impossibilidade         de         atividades         presenciais,         haverá         necessidade         de         rediscussão         desta

oferta.         Além         disso,         para         a         disponibilidade         de         vagas         foi         considerado         o         Plano         de

Biossegurança         e         Contingência,         que         cita         que         as         salas         do         Ceunes         comportam         apenas         17

alunos         e         considerando         também         a         limitação         de         espaço         físico         que         o         Ceunes         apresenta.         Em

discussão.         Em         votação.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         13:

23068.043142/2020-34:         oferta         2020/2.         O         professor         Rodrigo         Dias         Pereira,         presidente         da

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

disciplinas         para         o         semestre         2020/2         do         Colegiado         do         curso         de         Física         (Licenciatura)         e         a

oferta         que         o         departamento         disponibilizará.         Esclarecimentos:         As         ofertas         das         disciplinas

foram         consideradas         mediante         a         previsão         de         retorno         às         atividades         de         forma         presencial         e

esclarecendo         que         em         caso         de         impossibilidade         de         atividades         presenciais,         haverá

necessidade         de         rediscussão         desta         oferta.         Além         disso,         para         a         disponibilidade         de         vagas         foi

considerado         o         Plano         de         Biossegurança         e         Contingência,         que         cita         que         as         salas         do         Ceunes

comportam         apenas         17         alunos         e         considerando         também         a         limitação         de         espaço         físico         que         o

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

PAUTA         14:         23068.043163/2020-50:         Solicita         oferta         de         Química         Instrumental.         O

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

apresentação         da         solicitação         de         oferta         de         disciplinas         para         o         semestre         2020/2         do

Colegiado         do         curso         de         Agronomia         e         a         oferta         que         o         departamento         disponibilizará.

Esclarecimentos:         As         ofertas         das         disciplinas         foram         consideradas         mediante         a         previsão         de

retorno         às         atividades         de         forma         presencial         e         esclarecendo         que         em         caso         de
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impossibilidade         de         atividades         presenciais,         haverá         necessidade         de         rediscussão         desta

oferta.         Além         disso,         para         a         disponibilidade         de         vagas         foi         considerado         o         Plano         de

Biossegurança         e         Contingência,         que         cita         que         as         salas         do         Ceunes         comportam         apenas         17

alunos         e         considerando         também         a         limitação         de         espaço         físico         que         o         Ceunes         apresenta.         Em

discussão.         Em         votação.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         15:         3.14

23068.043859/2020-86:         Solicitação         de         manifestação         sobre         a         oferta         de         disciplinas         e         o

modelo         de         ensino-aprendizagem         que         será         adotado         no         semestre         letivo         2020/2.         A

professora         Vivian         Chagas         da         Silveira,         fez         a         leitura         do         OFÍCIO         CIRCULAR         Nº

30/2020/GABINETE/PROGRAD/UFES         que         solicita         a         consulta         da         comunidade

acadêmica         sobre         os         desafios         que         estão         sendo         enfrentados,         no         primeiro         semestre         especial

(EARTE),         no         que         diz         respeito         à         adoção         do         Ensino,         assim         como         dos         aspectos         positivos

desse         processo,         com         a         finalidade         de         subsidiar         decisões         quanto         à         oferta         de         disciplinas         no

segundo         semestre         de         2020         e         ao         modelo         de         ensino         a         ser         adotado.         Os         docentes         do         DCN,

sinalizaram         como         pontos         negativos:         dependendo         da         turma         a         aula         torna-se         um         monólogo,

demanda         muito         dos         alunos,         uma         vez         que         os         discentes         parecem         um         tanto         perdidos         nas

aulas,         problemas         com         conexão         de         internet         tanto         dos         alunos         quanto         para         os         docentes.         A

Ufes         não         forneceu         o         suporte         necessário         para         o         sistema,         inclusive         o         Ceunes         cortou         a

internet         do         Campus         durante         o         semestre         e         dificuldade         na         avaliação         dos         discentes.         E         os

pontos         positivos:         possibilidade         de         aprendizado         de         novas         tecnologias         no         ensino

universitário,         utilização         de         novos         recursos         na         internet,         novas         metodologias         de         avaliação

e         para         o         ensino         do         conteúdo         da         disciplina.         Facilidade         no         atendimento         e         na         retirada         das

dúvidas         dos         discentes,         além         dos         discentes         estarem         aprendendo         a         ser         mais         independentes

em         seus         estudos.         Outro         fator         positivo         é         a         segurança         de         não         ter         contato         com         muitas

pessoas         e         não         se         contaminar         durante         o         trabalho.         Com         relação         a         manifestação         do         DCN

em         relação         modelo         de         ensino-aprendizagem         que         poderá         ser         adotado         no         segundo

semestre         de         2020,         foi         realizada         uma         enquete         online         com         os         participantes         da         reunião.

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

45,2%         o         ensino         totalmente         remoto,         as         outras         opções         obtiveram         35,5%         -         ensino         hibrido         e

19,3%         -         totalmente         presencial.         O         professor         Márcio         Solino         Pessoa         pediu         registro         de         voto,

na         opção         totalmente         presencial.         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,         14

de         outubro         de         2020.

Vivian Chagas da Silveira

(Presidente)

Ana Nery Furlan Mendes
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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

Joao Vitor Santana dos Santos Jose Andre Lourenco
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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 Raniella Falchetto Bazoni

Raphael Goes Furtado Ricardo Lopes da Silva

Rodrigo Dias Pereira Rodrigo da Costa Silva

Wiliam Santiago Hipolito Ricaldi
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