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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO CENTRO DE
CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS, REALIZADA AOS TREZE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE
DOIS M ILE DOZE.
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Aos treze dias do mês de março de dois mil e doze, às quatorze horas, na Sala de Reuniões do
Prédio da Administração do Centro de Ciências Humanas e Naturais, estiveram reunidos os
seguintes Conselheiros: Edebrande Cavalieri - Presidente, Jurema José de Oliveira, Luiz
Noboru Muramatsu, Mariane Lima de Souza, Julio Cesar Bentivoglio, Marcelo Martins Barreira,
Lilian Rose Margotto, Antônio Celso de Oliveira Goulart, Renato Rodrigues Neto, Maria do
Carmo Pimentel Batitucci, Mario Cláudio Simões, Geraldo Antonio Soares e Yuri Luiz Reis
Leite. Justificadas as ausências dos Conselheiros: lúri Drumond Louro, Alexsandro Rodrigues
Meireles, Donato de Oliveira e Arthur Octávio de Melo Araújo. Não houve a presença dos
representantes discentes e nem do representante técnico-administrativo por encerramento dos
mandatos e falta de novas indicações. Havendo quorum, o presidente deu início à sessão. 1.
Comunicações: 1.1. Do presidente, professor Edebrande - Sindicância instaurada para
apuração de problemas com o ENADE - o presidente pediu muita atenção no trato dos
assuntos ligados ao ENADE - Exame Nacional de Desempenho de Estudante / MEC. Relatou
o problema ocorrido com alunas do curso de Ciências Sociais que entraram com processo na
Justiça Federal pedindo indenização pro danos morais entre outros. Informou que, dado esse
episódio, a Coordenadora do Curso de Ciências Sociais estava respondendo a uma
sindicância, o que ele, professor Edebrande, considerava lamentável, tendo em vista a
dedicação e competência apresentadas pela Coordenadora do Curso. O professor Mario
Simões aproveitou para esclarecer diversas dúvidas sobre o assunto. 1.2. Boas-vindas a
novos Conselheiros - apresentou as boas-vindas à professora Jurema de Oliveira - nova
Chefe do Departamento de Línguas e Letras - e ao proféssor Mario Cláudio Simões - novo
subcoordenador do Curso de Letras-lnglês - que retornava a este Conselho. 1.3. Orçamento
do CCHN - prestação de contas e previsão; compras de material permanente para o
CCHN - nesse momento o presidente convidou a servidora Kátia Fonseca - responsável pelo
Setor de Planejamento do CCHN - a participar da reunião. Foram distribuídas cópias dos
documentos e relatórios, que dizem respeito ao assunto, a todos os conselheiros presentes.
Após explanações apresentadas por Kátia Fonseca, o professor Edebrande aproveitou a
oportunidade para agradecer à servidora pelo trabalho desenvolvido durante os quatro anos de
seu mandato. 1.4. Reunião com o professor Reinaldo Centoducatte - Reitor Pró-Tempore
- informou sobre uma reunião administrativa realizada com o Reitor Pró-Tempore e que esse
tomaria posse como novo Reitor da UFES, no dia 15 de março deste ano, no MEC, em Brasília.
Avisou que, na referida reunião, haviam sido apresentadas as distribuições de verbas aos
Centros da UFES. Passou a tecer comentários de acordo com o teor dos documentos emitidos
pela PROPLAN (cujas cópias foram entregues a todos os conselheiros do CCHN presentes a
esta reunião). 1.5. Do professor Renato Neto - passou informações sobre a construção do
prédio que atenderá aos programas de pós-graduação do CCHN. 1.6. Do professor Luiz
Muramatsu - apresentando solicitação do Departamento de Ciências Sociais para
disponibilização de espaço físico para abrigar núcleos de estudos daquele departamento. O
professor Edebrande adiantou o comunicado de que atualmente o CCHN não contava com
espaço físico disponível, e que deveriam aguardar a construção do novo prédio dos programas
de pós-graduação deste Centro. 2. Aprovação de Atas: Não foram apresentadas atas para
aprovação. 3. Expediente: Inclusões: Não houve nenhuma inclusão na pauta. Exclusões:
pontos 4.09. Protocolado n° 773494/2011-27 - Realização do I Congresso Nacional de
Africanidades e Brasilidades; 4.10. Protocolado n° 704351/2012-56 - Igor Castilho Porsette -
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solicitação de autorização para exercício de Atividade Esporádica,
APROVADAS as
exclusões. 4. Pauta: 4.01. Processo n9 024200/2011-30 - Projeto de Extensão: Curso em
“Avaliação de W eb em search engines” - período: de março de 2012 a julho de 2012 Local: Centro de Línguas da UFES - Projeto envolvendo o Departamento de Arquivologia
(CCJE/UFES) com a parceria do Departamento de Línguas e Letras (CCHN/UFES) Responsável: professor Taiguara Villela Aldabalde (Dept. Arquivologia/UFES) - Objetivo do
curso inserido no projeto: qualificar profissionais para o mercado na área de mecanismos de
busca, utilizando os aplicativos de avaliação da informação quanto à relevância que tratam as
fontes inesgotáveis da informação na rede mundial de computadores. O professor Geraldo
Antonio Soares fez a leitura do parecer do professor Donato de Oliveira que foi favorável à
aprovação do projeto. Após considerações, o parecer foi APROVADO. 4.02. Processo n9
001560/2012-44 - Solicitação de autorização de Afastamento para o Exterior do professor
LUIZ FERNANDO LOUREIRO FERNANDES, pelo período de vinte e cinco de abril a nove
de maio de dois mil e doze (25/04 a 09/05/2012), para participar do W orkshop “Analysis of
Multivariate Data from Ecology and Environmental Science, em New Brunswick, CANADÁ. O
professor Antonio Celso de Oliveira Goulart fez a leitura do seu parecer que foi favorável à
solicitação. Após discussões, o referido parecer foi APROVADO por unanimidade. Sendo
assim, foi autorizado pelo Conselho Departamental do CCHN o afastamento solicitado. 4.03.
Processo n9 001977/2012-15 - Solicitação de autorização de Afastamento para o Exterior
da professora KATHY AMORIM MARCONDES, pelo período de vinte e cinco a vinte e oito
de abril de dois mil e doze (25 a 28/04/2012), para participar apresentar trabalhos
relacionados com o Programa Permanente de Extensão “Portas” , no IV Congresso de
Latinoamericano de Psicologia - ULAPSI 2012, em Montevidéu, URUGUAI. O professor
Antonio Celso de Oliveira Goulart fez a leitura do seu parecer que foi favorável à solicitação.
Após discussões, o referido parecer foi APROVADO por unanimidade. Sendo assim, foi
autorizado pelo Conselho Departamental do CCHN o afastamento solicitado. 4.04. Processo
n9 002063/2012-63 - Interessado: PAULO ROGÉRIO MEIRA MENANDRO - Encaminhando
solicitação de Licença para Capacitação, para aprovação - plano de estudos: resgatar e
registrar a memória do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFES, sob a supervisão
da Profã. Drã. Zeidi Araújo Trindade, do CCHN/UFES - período - três (03) meses, a partir de
quinze de abril de dois m il e doze (15/04/2012). A professora Lilian Margotto fez a leitura do
parecer da professora Elizabeth Maria Andrade Aragão que foi favorável à solicitação. Após
discussões, o referido parecer foi APROVADO à unanimidade. 4.05. Protocolo nQ
706147/2012-70 - Solicitação de autorização para exercício de Atividade Esporádica Remunerada - Interessado: THIAGO DRUMOND MORAES. Atividade - ministrar a disciplina
“Psicologia do Trabalho” , para o curso de Especialização de Segurança do Trabalho, DEA / CT
/ UFES - período: nos meses de janeiro e fevereiro de 2012 - com carga horária total de
dezesseis (16) horas. O professor Marcelo Martins Barreira, fez a leitura do seu parecer que foi
favorável à solicitação. Após considerações, o referido parecer foi APROVADO à unanimidade
dos presentes. Assim sendo, foi autorizado pelo Conselho Departamental do CCHN o
exercício da atividade esporádica, conforme solicitado. 4.06. Processo n9 023459/2011-63 Interessado: SANTINHO FERREIRA DE SOUZA - Encaminhando solicitação de Licença
para Capacitação, para aprovação - plano de estudos intitulado: “Arquitetura pedagógica
multimídia como auxiliar ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem de português,
língua estrangeira” , sob a supervisão do Prof. Dr. Orivaldo de Lira Tavares, Dl / CT / UFES —
período - três (03) meses, a partir de dois de abril de dois m il e doze (02/04/2012). O professor
Luiz Noboru Muramatsu fez a leitura do seu parecer que foi favorável à solicitação. Após
discussões, o referido parecer foi APROVADO à unanimidade. 4.07. Processo n9
001945/2012-10 - Interessado: CARLOS TEIXEIRA DE CAMPOS JÚNIOR - Encaminhando
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solicitação de Licença para Capacitação, para aprovação - plano de estudos intitulado:
“Relações entre as formas sociais de produção da construção e as configurações
sócioespaciais das cidades, enfocando a cidade de Vitória” , sob a supervisão do Prof. Dr.
Paulo Cesar Xavier Pereira, do Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP - período - três (03) meses, a partir de um
de abril de dois m il e doze (01/04/2012). O professor Luiz Noboru Muramatsu fez a leitura do
seu parecer que foi favorável à solicitação. Após discussões, o referido parecer foi
APROVADO à unanimidade. 4.08. Protocolo n9 711445/2012-81 - Encaminhando relatório
de atividades desenvolvidas durante a Licença para Capacitação de GISELE GIRARDI período de quatorze de m arco a treze de junho de dois m il e onze (14/03 a 13/06/2011) projeto de pesquisa: sistem atizar informações geradas em projetos de pesquisas financiados
pelo CNPq desenvolvidos no Laboratório de Gestão de Recursos Hídricos e Desenvolvimento
Regional - LABGEST, sob a supervisão do Prof. Dr. Edmilson Costa Teixeira, CT / UFES. A
professora Jurema José de Oliveira fez a leitura do seu parecer que foi favorável à aprovação
do relatório apresentado. Após considerações, o referido parecer foi APROVADO à
unanimidade dos presentes. 4.09. Excluído da pauta. 4.10. Excluído da pauta. 5. Palavra
Livre: 1. Do professor Yuri Leite — pronunciou-se com as seguintes palavras: “Os CA's
devem ser oficialmente notificados pela direção do CCHN que as atividades desenvolvidas em
suas dependências estão constantemente atrapalhando o andamento das aulas nos IC's,
gerando reclamações tanto por parte dos professores quanto dos alunos.” 2. Do professor
Julio Bentivoglio - pronunciou-se com as seguintes palavras: “O chefe de Departamento da
História manifestou sua indignação face a uma moção de repúdio redigida contra alguns alunos
e representantes do Centro Acadêmico Livre de História e assinada por várias representações
estudantis e entidades de defesa da mulher que alegam te; havido violência física e simbólica
contra os calouros e as calouras durante sua recepção. Éle trouxe um abaixo-assinado dos
referidos ingressantes e também conversou com todos eles e constatou não ter ocorrido
quaisquer tipo de tratamento desrespeitoso por parte dos veteranos o que demonstra o caráter
falacioso e o teor inverídico daquela moção. O chefe de Departamento também manifestou sua
preocupação com a inexistência de um regimento para a utilização do Restaurante
Universitário, alegando ter aumentado o número de usuários externos, quase 20% todos os
dias. Ele pede para que sejam tomadas providências para a definição de critérios e prioridades
no atendimento, bem como a estipulação de regras para os usuários na categoria visitantes, a
fim de dar uma melhor destinação à finalidade do RU que deveria ser contemplar as demandas
de alunos e servidores desta universidade.” Tendo sido tratados todos os assuntos da pauta,
encerrou-se a presente reunião e eu, Ana Amélia Silva de Almeida,
Secretária Administrativa do CCHN-UFES, lavrei a presente Ata, con^tafjdp de cento e trinta e
seis (136) linhas e quatro páginas e que, depois de lida e aprovada', sferá pelos senhores
conselheiros assinada. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
'
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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