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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO CENTRO DE
CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS, REALIZADA AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE
MARÇO DE DOIS MIL E DOZE.
Aos vinte e sete 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, lúri Drumond Louro,
Jurema José de Oliveira, Mariane Lima de Souza, Julio Cesar Bentivoglio, Marcelo Martins
Barreira, Lilian Rose Margotto, Renato Rodrigues Neto, Alexsandro Rodrigues Meireles, Mario
Cláudio Simões, Geraldo Antonio Soares e Yuri Luiz Reis Leite. Justificadas as ausências dos
Conselheiros: Luiz Noboru Muramatsu, Antonio Celso de Oliveira Goulart, Orlindo Francisco
Borges Filho, 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: I A . Do presidente, professor Edebrande Cavalieri - Informações sobre a
aquisição de material permanente e acerca do material de consumo - o presidente passou
a palavra à servidora Kátia Fonseca, que fora convidada a participar. Kátia Fonseca distribuiu
cópias de diversas planilhas constando receitas e despesas, como também a relação das
demandas apontadas pelos diversos departamentos e setores do CCHN. Avisou que estava
preparando toda a relação de demandas para ser enviada ao Departamento de Administração
da UFES. 1.2. Do professor Renato Neto - a) obras do prédio da Biologia Animal - avisou
que o processo já se encontrava no DAOGS para as providências necessárias; b) reforma do
Auditório do CCHN - comunicou que o processo já passara pela licitação e que seguiria para
os procedimentos de empenho; c) Reiterou, juntamente com o professor Julio Bentivoglio, o
convite a todos para a solenidade de posse da nova Direção do CCHN, que seria realizada no
próximo dia 30 de março deste ano, às 19h00, no auditório do CCE/UFES. 1.3. Do presidente,
professor Edebrande Cavalieri - ressaltando que esta era a última reunião realizada tendo
ele como Diretor do CCHN. Agradeceu a colaboração de todos, em especial ao Vice-Diretor,
professor lúri Louro, e se dirigiu aos presentes com as seguintes palavras: “Neste momento em
que deixo a Direção , do Centro quero dirigir algumas palavras aos professores, técnicoadministrativos e alunos desta unidade de ensino da UFES. Destaco três pontos:
1.
Sentimento de agradecimento - a)
Ao professor lúri Drumond Louro, vice-diretor, pela
lealdade e espírito público de colaboração permanente. Valeu esperar dois meses para você
aceitar fazer parte da Chapa “Avançar” que assumiu a Direção há quatro anos atrás, b)
Ao
Conselho Departamental do Centro que esteve sempre colaborando com a Direção, pondo
acima dos interesses pessoais e grupos, a dimensão institucional. Nunca precisei conversar
com nenhum membro para viabilizar a aprovação de qualquer ponto de pauta. E quando tive
que dar o voto de minerva, todos estiveram comigo me apoiando na decisão, c)
Aos
professores do Centro que souberam os limites da gestão de um espaço público sem
autonomia administrativa, d)
Aos técnico-administrativos pela responsabilidade e empenho
nas mais diversas funções. Destaco principalmente os técnicos ligados à Secretaria Geral. E
entre eles, destaco a secretária, Ana Amélia. Dizia que ela funciona a 220 volts. É verdade.
Muito obrigado, Ana. Junto com ela, a Maria Cristina cuidando sempre das diárias e passagens
do SCDP. Meu muito obrigado também à Luzia, que mesmo com tempo de aposentadoria,
decidiu permanecer na UFES chegando todos os dias entre 6:30 e 7:00 horas abrindo a
secretaria, atendendo o telefone, fazendo o melhor café, e cuidando das entregas de
processos. Especial agradecimento ao Wesley, Katia, Cristiane, Tânia, Daniel, Jorge e Marcos;
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Verdiano, Marilza e Adevair que tão bem cuidaram do almoxarifado. e)
Aos alunos que
sempre trouxeram suas demandas estudantis de maneira responsável, consciente e em
espírito de diálogo. Gostaria que eles estivessem presentes no Conselho Departamental, mas
não conseguiram entrar em acordo entre os diversos CAs para a escolha de 4 representantes,
f)
Disse no início da gestão que a lei se impõe quando cala a palavra e que iria fazer
sempre muito esforço para que prevalecesse o diálogo, o entendimento, a paz, entre todos os
setores do centro. E assim, chegamos ao final sem nenhuma sindicância aberta, sem inquérito
administrativo. Os problemas foram resolvidos sem desgaste processual. 2.
O que
deixamos - a)
Um centro sem divisões, sem brigas. O ambiente que prevalece é o de
entendimento, b)
Um conjunto grande de Obras com todos os projetos elaborados,
aprovados, e licitados, como o Prédio com três módulos da Pós-Graduação, a reforma do
Auditório, a conclusão do Prédio da Biologia, a reforma do Prédio da Botânica, c)
Um
Centro que cresceu muito com novos programas de pós-graduação, cursos presenciais de
licenciatura, cursos na modalidade EAD. Sua expansão se deu sem entrada no REUNI em
2006, e assim sofreu e sofre até hoje com a falta de recursos financeiros, recursos humanos
(professores e técnico-Administrativos). O espaço físico está totalmente saturado, d)
Um
ambiente de paz e entendimento. 3.
O que desejamos - a)
Que a nova direção do Centro
possa consolidar os Programas de Pós-Graduação, b)
Que leve avante a construção das
novas obras já licitadas, acompanhando, fiscalizando e cobrando as responsabilidades
necessárias das empresas ganhadoras do pregão de licitação, c)
Que garanta sempre os
interesses institucionais acima dos interesses pessoais e particulares, d)
Que faça
prevalecer sempre o entendimento e o diálogo, com práticas democráticas e participativas,
e)
Que o Prof. Renato Neto e o Prof. Júlio Bentivoglio possam ter o que tive do Conselho
Departamental como apoio e colaboração e que não percagi nenhuma noite de sono como eu
fui premiado. Torço muito por vocês. Contem comigo sempre que precisarem. Este
agradecimento faço em meu nome e no nome do Professor lúri D. Louro. Abraço a todos e
muito obrigado! Edebrande Cavalieri.” 1.4. Do Vice-Diretor, professor lúri Drumond Louro também agradeceu a todos pelo apoio dado à.Direção do CCHN, no período de 2008 a 2012, e
se despediu de todos os conselheiros colocando-se à disposição para colaborar no que fosse
possível. 1.5. Desta Secretária - Ana Amélia Silva de Almeida - agradeceu a colaboração
de todos os conselheiros e o carinho de toda a comunidade do CCHN durante os oito anos em
que esteve como Secretária Administrativa deste Centro. Comunicou que estava se
despedindo do CCHN, pois havia solicitado a remoção para outro setor da UFES, mas que
levaria ótimas lembranças e amizades conquistadas em todos esses anos. 2. Aprovação de
Atas: Foram apresentadas e apreciadas as atas dos dias: dezoito de outubro de dois mil e
onze (18/10/2011); um de novembro de dois mil e onze (01/11/2011); vinte e dois de novembro
de dois mil e onze (22/11/2011); seis de dezembro de dois mil e onze (06/12/2011); e de treze
de dezembro de dois mil e onze (13/12/2011). APROVADAS. 3. Expediente: Inclusões: 1)
Protocolado ne 706570/2012-70 - Contendo o Despacho do Procurador Geral da UFES acerca
do Mandado de Intimação em caráter de urgência - Mandado ne MLI.0007.000037-5/2012 emitido pelo Juiz Federal GUSTAVO MOULIN RIBEIRO e Ofício ns ODS.0007.000075-6/2012
sobre o Concurso Público para provimento de vaga de Professor Adjunto do Departamento
de Psicologia - Edital n3 57/2011 - Área: Psicologia / Saúde e Psicopatologia - relatores
professores Donato de Oliveira, Geraldo Antonio Soares e Yuri Luiz Reis Leite; 2) Processo nQ
003341/2012-08 - Departamento de Filosofia - Solicitação de abertura de concurso público
para o cargo de professor adjunto - área F ilosofia / F ilosofia A n tig a - A P R O V A D A S as
inclusões. ExclusÕes: pontos 4.11. Protocolado nQ 713565/2012-13 - autorização para
exercício de Atividade Esporádica de Aurélia Lyrio; 4.13. Protocolado n2 713498/2012-37 -
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Relatório Anual de Atividades do ano de 2011 do Departamento de Psicologia; 4.17. Processo
ns 002980/2012-48 - Autorização de Afastamento para o Exterior de Valéria da Silva
Quaresma; 4.28. Protocolado ns 739715/2011-38 - Colegiado do Curso de História - Atividades
complementares do Curso de História. APROVADAS as exclusões. 4. Pauta: 4.01.
Protocolado n2 714321/2012-58 - Colegiado do Curso de Letras-lnglês - Encaminhando
resultado da eleição para Subcoordenador daquele Colegiado de Curso - para
homologação do nome. O referido Colegiado comunicou que fora eleito o professor MARIO
CLÁUDIO SIMÕES para Subcoordenador do Colegiado do Curso de Letras-lnglês, para
cumprir o mandato até o final do período do mandato da atual coordenadora, professora
Luciana Ferrari de Oliveira Fiorot. Após apreciação, o nome foi HOMOLOGADO por este
Conselho Departamental. 4.02. Processo n2 001529/2012-11 - Solicitação de Prestação de
Serviço Voluntário junto ao Departamento de História / UFES - Interessada: JUSSARA
RODRIGUES DÂ SILVA - atividades: ministrar disciplina para o curso de graduação em
História - período de m arco a julho de 2012. com a co-responsabilidade do professor Dr.
Julio Cesar Bentivoglio, de forma a garantir a continuidade de trabalho previsto,
especialmente nos casos de expiração dos prazos e limites de participação do Prestador de
Serviço Voluntário. A professora Mariane Lima de Souza fez a leitura do seu parecer que foi
favorável à aprovação do contrato. Após considerações, o referido parecer foi APROVADO, e
o contrato foi homologado por este Conselho Departamental. 4.03. Processo n9 002328/201223 - Solicitação de Prestação de Serviço Voluntário junto ao Departamento de História /
UFES - Interessado: LEONARDO GR AO VELLOSO DAMATO OLIVEIRA - atividades:
ministrar disciplina para o curso de graduação em História - período de marco a julho de
2012, com a co-responsabilidade dos professores Drs. Michael Alain Soubbotnik e Adriana
Pereira Campos, de form a a garantir a continuidade de trjabalho previsto, especialmente nos
casos de expiração dos prazos e limites de participação do Prestador de Serviço Voluntário. A
professora Mariane Lima de Souza fez a leitura do seu parecer que foi favorável à aprovação
do contrato. Após considerações, o referido parecer foi APROVADO, e o contrato foi
homologado por este Conselho Departamental. 4.04. Processo n2 002320/2012-67 Solicitação de Prestação de Serviço Voluntário junto ao Departamento de História / UFES
Interessado: MICHEL DAL COL COSTA - atividades: ministrar disciplina para o curso de
graduação em História - período de marco a julho de 2012, com a co-responsabilidade do
professor Dr. Geraldo Antonio Soares, de forma a garantir a continuidade de trabalho
previsto, especialmente nos casos de expiração dos prazos e limites de participação do
Prestador de Serviço Voluntário. A professora Mariane Lima de Souza fez a leitura do seu
parecer que foi favorável à aprovação do contrato. Após considerações, o referido parecer foi
APROVADO, e o contrato foi homologado por este Conselho Departamental. 4.05. Processo
n2 001674/2012=94 - Solicitação de Prestação de Serviço Voluntário junto ao
Departamento de História / UFES - Interessada: GRAZIELA MENEZES DE JESUS atividades: ministrar disciplina para o curso de graduação em História - período de marco a
julho de 2012, com a co-responsabilidade do professor Dr. Antonio Carlos Amador Gil, de
forma a garantir a continuidade de trabalho previsto, especialmente nos casos de expiração
dos prazos e limites de participação do Prestador de Serviço Voluntário. A professora Mariane
; l
Lima de Souza fez a leitura do seu parecer que foi favorável à aprovação do contrato. Após
considerações, o referido parecer foi APROVADO, e o contrato foi homologado por este
Conselho Departamental. 4.06. Processo n2 001487/2012-19 - Solicitação de Prestação de
Serviço Voluntário junto ao Departamento de História / UFES - Interessada: LUDMILA
CALIMAN CAMPOS - atividades: ministrar disciplina para o curso de graduação em História período de marco a julho de 2012, com a co-responsabilidade do professor Dr. Gilvan
Ventura da Silva, de form a a garantir a continuidade de trabalho previsto, especialmente nos

12

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
CENTRO D E CIÊNCIAS H U M A N A S E N A TU R A IS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Reunião Ordinária do Conselho Departamental - de 27 de março de 2012

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

casos de expiração dos prazos e limites de participação do Prestador de Serviço Voluntário. A
professora Mariane Lima de Souza fez a leitura do seu parecer que foi favorável à aprovação
do contrato. Após considerações, o referido parecer foi APROVADO, e o contrato foi
homologado por este Conselho Departamental. 4.07. Processo nQ 001525/2012-25 Solicitação de Prestação de Serviço Voluntário junto ao Departamento de História / UFES
- Interessada: JULIANE ALBANI DE SOUZA - atividades: ministrar disciplina para o curso de
graduação em História - período de marco a iulho de 2012, com a co-responsabilidade do
professor Dr. Sérgio Alberto Feldman, de forma a garantir a continuidade de trabalho previsto,
especialmente nos casos de expiração dos prazos e limites de participação do Prestador de
Serviço Voluntário. A professora Mariane Lima de Souza fez a leitura do seu parecer que foi
favorável à aprovação do contrato. Após considerações, o referido parecer foi APROVADO, e
o contrato foi homologado por este Conselho Departamental. 4.08. Processo ns 002375/201277 - Solicitação de Prestação de Serviço Voluntário junto ao Departamento de História /
UFES - Interessada: SON1Â MARIA DA COSTA BARRETO - atividades: ministrar disciplina
para o curso de graduação em História - período de marco a iulho de 2012, com a coresponsabilidade do professora Dr-. Maria Beatriz Nader, de form a a garantir a continuidade
de trabalho previsto, especialmente nos casos de expiração dos prazos e limites de
participação do Prestador de Serviço Voluntário. A professora Mariane Lima de Souza fez a
leitura do seu parecer que foi favorável à aprovação do contrato. Após considerações, o
referido parecer foi APROVADO, e o contrato foi homologado por este Conselho
Departamental. 4.09. Protocolado m2 710929/2012-11 - Solicitação de autorização para
exercício de Atividade Esporádica - Remunerada - Interessada: PATRÍCIA MARIA DA
SILVA MERLO. Atividade - Ministrar disciplina no curso de Lato Sensu em gestão de
Alimentos e Alimentação Coletiva na Emescam na área de História da Gastronomia - período:
de doze a vinte e cinco de maio de 2012 (12 a 25/05/2012) - com carga horária total de treze
(13) 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. 4.10. Protocolado m2 703045/2012-01 - Solicitação
de autorização para exercício de Atividade Esporádica - Interessado: ÉRIC GUY CLAUDE
LAPORTE. Atividade - Ministrar disciplina no curso do Programa de Pós-Graduação em
Lingüística da UFSCar - período: de cinco a nove de março de 2012 (05 a 09/03/2012) com carga horária total de quarenta (40) 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. 4.11.
Excluído da pauta. 4.12. Protocolado n2 704354/2012-90 - Solicitação de autorização para
exercício de Atividade Esporádica - Remunerada - Interessada: LENI RIBEIRO LEITE.
Atividade - Ministrar aulas de Língua Portuguesa no Centro de Línguas para a Comunidade /
UFES - período: de fevereiro a julho de 2012 - com carga horária total de cinqüenta e uma
(51) 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. 4.13. Excluído da pauta. 4.14. Processo n2
000579/2012-73 - Solicitação de autorização de Afastamento para o Exterior da
professora LENI RIBEIRO LEITE, pelo período de vinte e dois a vinte e nove de iulho de
dois mil e doze (22/07 a 29/07/2012) - para participação no Conventiculum Latinum - Sum m er'
Immersion Workshop - University of Kentucky, EUA. O professor Renato Neto fez a leitura do
parecer do professor Antonio Celso de Oliveira Goulart que foi favorável à solicitação. Após
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discussões, o referido parecer foi APROVADO por unanimidade. Sendo assim, foi autorizado
pelo Conselho Departamental do CCHN © afastamento solicitado. 4.15. Processo n9
0Ò1613/2012-27 - Solicitação dè autorização de Afastamento para o Exterior do professor
ALEXSANDRO RODRIGUES MEIRELES, pelo período de vinte a vinte e sete de maio de
dois mil e doze (20/05 a 27/05/2012), para apresentação do trabalho “Rhythm Typology of
Brazilian Portuguese dialects”, no Congresso Internacional “Speech Prosody 2012 - 6th
Conference on Speech Prosody”, em Shanghai - CHINA.O professor Renato Neto fez a leitura
do parecer do professor Antonio Celso de Oliveira Goulart 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. 4.16. Processo n9
002979/2012-13 - Solicitação de autorização de Afastamento para o Exterior do professor
ALEX CARDOSO BASTOS, pelo período de vinte e oito de abril a dez de maio de dois mil
e doze (28/04 a 10/05/2012), para participar do Congresso GeoHab 2012 Habitat
Characterization and Mapping in Coastal and Inland Seas, em Orcas Island - WA, EUA. O
professor Renato Neto fez a leitura do parecer do professor Antonio Celso de Oliveira Goulart
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. 4.17. Excluído da pauta. 4.18. Processo n9 001252/2012-19 Solicitação de Prestação de Serviço Voluntário junto ao Departamento de Línguas e
Letras / UFES = Interessada: CARMELITA MINELIO DA SILVA AMORIM - atividades:
ministrar disciplina para o curso de graduação em Letras Português - período semestre letivo
2012/1. A Chefe do Departamento de Línguas e Letras informou que esta prestação de serviço
contaria com a co-responsabilidade da professora Lúcia Helena Peyroton da Rocha, de forma
a garantir a continuidade de trabalho previsto, especialmente nos casos de expiração dos
prazos e limites de participação do Prestador de Serviço Voluntário. O professor Julio
Bentivoglio fez a leitura do seu parecer que foi favorável à aprovação do contrato. Após
considerações, o referido parecer foi APROVADO, e o contrato foi homologado por este
Conselho Departamental. 4.19. Processo n9 002427/2012-13 - Solicitação de Prestação de
Serviço Voluntário junto ao Departamento de Línguas e Letras / UFES - Interessado:
EVANDRO SANTANA - atividades: ministrar disciplina para o curso de graduação em Letras
Português - período sem estre letivo 2012/1. com a co-responsabilidade da professora Lillian
de Paula de forma a garantir a continuidade de trabalho previsto, especialmente nos casos de
expiração dos prazos e limites de participação do Prestador de Serviço Voluntário. O professor
Julio Cesar Bentivoglio fez a leitura do seu parecer que foi favorável à aprovação do contrato.
Após considerações, o referido parecer foi APROVADO, e o contrato foi homologado por este
Conselho Departamental. 4.20. Processo n- 002429/2012-02 - Solicitação de Prestação de
Serviço Voluntário junto ao Departamento de Línguas e Letras / UFES - Interessada:
MARIANA DE CASTRO ATALLAH - atividades: ministrar disciplina para o curso de graduação
em Letras Português - período semestre letivo 2012/1, com a co-responsabilidade da
professora Edenize Ponzo de forma a garantir a continuidade de trabalho previsto
especialmente nos casos de expiração dos prazos e limites de participação do Prestador de
Serviço Voluntário. O professor Julio Cesar Bentivoglio fez a leitura do seu parecer que foi
favorável à aprovação do contrato. Após considerações, o referido parecer foi APROVADO, e
o contrato foi homologado por este Conselho Departamental. 4.21. Processo n9 002295/201211 - Solicitação de Prestação de Serviço Voluntário junto ao Departamento de Línguas e
Letras / UFES - Interessada: CAMILA CANDEIAS FOEGER - atividades: ministrar disciplina
para o curso de graduação em Letras Português - período semestre letivo 2012/1, com a coresponsabilidade da professora Lilian Yacovenco de forma a garantir a continuidade de
trabalho previsto, especialmente nos casos de expiração dos prazos e limites de participação
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do Prestador de Serviço Voluntário. O professor Julio Cesar Bentivoglio fez a leitura do seu
parecer que foi favorável à aprovação do contrato. Após considerações, o referido parecer foi
APROVADO, e o contrato foi homologado por este Conselho Departamental. 4.22. Processo
n9 001708/2012-41 - Solicitação de Prestação de Serviço Voluntário junto ao
Departamento de Línguas e Letras / UFES - Interessada: ELIZANA SCHAFFEL
BREMENKAMP - atividades: ministrar disciplina para o curso de graduação em Latras
Português - período sem estre letivo 2012/1, com a co-responsabilidade da professora
Edenize Ponzo de form a a garantir a continuidade de trabalho previsto, especialmente nos
casos de expiração dos prazos e limites de participação do Prestador de Serviço Voluntário. O
professor Julio Cesar Bentivoglio fez a leitura do seu parecer que foi favorável à aprovação do
contrato. Após considerações, o referido parecer foi APROVADO, e o contrato foi homologado
por este Conselho Departamental. 4.23. Processo n2 002428/2012-50 - Solicitação de
Prestação de Serviço Voluntário junto ao Departamento de Línguas e Letras / UFES Interessada: MÂYARA DE OLIVEIRA NOGUEIRA - atividades: ministrar disciplina para o
curso de graduação em Letras Português - período semestre letivo 2012/1, com a coresponsabilidade da professora Julia Almeida de forma a garantir a continuidade de trabalho
previsto, especialmente nos casos de expiração dos prazos e limites de participação do
Prestador de Serviço Voluntário. O professor Julio Cesar Bentivoglio fez a leitura do seu
parecer que foi favorável à aprovação do contrato. Após considerações, o referido parecer foi
APROVADO, e o contrato foi homologado por este Conselho Departamental. 4.24. Processo
n9 002439/2012-30 - Solicitação de autorização para exercício de Atividade Esporádica remunerada - Interessado: SÉRGIO DA FONSECA AMARAL. Atividade - ministrar curso na
Pós-Graduação Lato Sensu - Especialização Ensino e Interdisciplinaridade: História e
Literatura - Texto e Contexto - período: dias 30 e 31 de março; 13 e 14 de abril; 27 e 28 de
abril de 2012 - com carga horária total de trinta (30) horas” O professor lúri Louro fez a leitura
do parecer do professor Luiz Muramatsu 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. 4.25. Protocolado n9 704352/2012-09 - Solicitação de autorização para
exercício de Atividade Esporádica - sem remuneração - Interessado: IGOR CASTILHO
PORSETTE. Atividade - ministrar aulas de Língua Italiana em curso regular no Centro de
Línguas para a Comunidade / UFES - período: de janeiro a junho de 2012 - com carga
horária total de sessenta (60) horas. O professor lúri Louro fez a leitura do parecer do professor
Luiz Muramatsu 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. 4.26.
Protocolado n2 704351/2012-56 - Solicitação de autorização para exercício de Atividade
~—
Esporádica - Interessado: IGOR CASTILHO PORSETTE. Atividade - Coordenação Geral do
Projeto Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão Centro de Línguas para a Comunidade^
(UFES) - período: de janeiro a junho de 2012 - com carga horária total de cento e vinte (120)
horas. O professor lúri Louro fez a leitura do parecer do professor Luiz Muramatsu 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. 4.27. Protocolado n2 778102/2011-16
Encaminhando relatório de atividades desenvolvidas durante a Licença para
Capacitação do professor PAULO ROBERTO SODRE - período de um de aaosto a vinte e
nove de outubro de dois m il e onze (01/08 a 29/10/2011) - projeto de pesquisa intitulado;\
“Os nomes e o ju g a r de palabras nas cantigas satíricas de Afonso X ”, sob a orientação do Prof.
Dr. Carlos Paulo Martinez Pereiro. O professor lúri Louro fez a leitura do parecer do professor
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Luiz Muramatsu 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. 4.28.
Excluído da pauta. 4.29. Protocolado n2 706570/2012-70 - Contendo o Despaeh© do
Procurador Geral da UFES acerca do Mandado de Intimação em caráter de urgência Mandado n2 MLI.0007.000037-5/2012 - emitido pelo Juiz Federal GUSTAVO MOULIN
RIBEIRO e Ofício n2 ODS.0007.000075-6/2012 - sobre o Concurso Público para
provimento de vaga de Professor Adjunto do Departamento de Psicologia - Edital n9
57/2011 - Área: Psicologia / Saúde e Psicopatologia - O Presidente informou que, para o
relato, havia sido baixada a Portaria nQ02/2012 - CD/CCHN/UFES, de 27 de fevereiro de 2012,
nomeando como relatores os conselheiros Donato de Oliveira, Geraldo Antonio Soares e Yuri
Luiz Reis Leite. O professor Yuri Luiz Reis Leite procedeu à leitura do relato da Comissão, cujo
texto segue na íntegra: “Parecer da Comissão para Análise e Relato do Protocolado n°
706570/2012-70 - Assunto: Resultado de Concurso para Professor Efetivo do Departamento de
Psicologia - Edital n° 57 de 05 de dezembro de 2011.Relato: No concurso para Professor Adjunto do
Departamento de Psicologia, realizado entre os dias 28 de novembro e 2 de dezembro de 2012, o
candidato Alexander Jabert foi reprovado na prova escrita por ter obtido nota inferior a 70, conforme
prevê a Resolução 52/2009-CEPE/UFES. No dia 30 de novembro, o referido candidato entrou com
recurso, que não foi julgado neste momento e o candidato foi autorizado a fazer a prova de aptidão
didática e apresentar seu plano de trabalho. No dia 1° de dezembro, a banca julgou o recurso e manteve
a nota obtida na prova escrita, ou seja, 59 pontos, desclassificando-o. Em 12 de dezembro de 2011, o
candidato entrou com um recurso no Departamento de Psicologia objetivando a anulação do concurso e
apresentando diversos fundamentos para tal. Dentre eles, destacamos os que tratam da composição da
banca examinadora: 1) sua composição não havia sido amplamente divulgada; 2) um dos docentes não
havia sido formalmente indicado como suplente; 3) um dos docentes estava em estágio probatório e não
constava da lista de membros. Ao ser consultada sobre o recurso em 16 de dezembro de 2011, a
Procuradoria da UFES concluiu que nenhum dos argumentos do requerente eram: suficientes para
anulação do concurso e se posicionou favorável à homologação do resultado. No entanto, no dia 10 de
fevereiro de 2012, o CCHN/UFES recebeu um mandado de intimação da Justiça Federal (5a Vara Cível),
em caráter de urgência, para suspender imediatamente o pedido de homologação do referido concurso.
Ao ser novamente consultada sobre esse assunto em 13 de fevereiro de 2012, a Procuradoria da UFES
sugere que a melhor alternativa é reconhecer os lapsos e dar provimento ao recurso do candidato
Alexander Jabert. Parecer: Após analisar o processo e considerando o despacho do Procurador do dia
13 de fevereiro de 2012, somos dê parecer favorável à alternativa de n° 1 (um) apresentada pelo
procurador, ou seja, de reconhecer os lapsos e dar provimento ao recurso do candidato Alexander
Jabert. Isso implica na anulação do concurso e arquivamento do processo em que se requer a
homologação do resultado. Em 23 de março de 2012. Prof. Donato de Oliveira (Depto. Filosofia); Prof.
Geraldo Antonio Soares (Depto. História); Prof. Yuri L. R. Leite (Depto. Ciências Biológicas).” Passou-se
às discussões e esclarecimentos. O professor Geraldo Antonio Soares fez a leitura dos
pareceres da Procuradoria Federal UFES que haviam sido emitidos, oferecendo orientações ao
assunto. Após discussões, o parecer emitido pela comissão nomeada foi APROVADO
unanimidade dos presentes. Sendo assim, o Conselho Departamental do Centro de Ciências
Humanas e Naturais da UFES DECIDIU pela ANULAÇÃO do Concurso para provimento de
vaga de professor Adjunto do Departamento de Psicologia / UFES - Edital n2 57, de 05 de
dezembro de 2011. 4.30. Processo n9 003341/2012-08 - Solicitação de abertura de
Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de 01 (uma) vaga para o cargo de
Professor Adjunto - Departamento de Filosofia - Área de conhecimento: FILOSOFIA /
FILOSOFIA ANTIGA. O professor Julio Cesar Bentivoglio passou à leitura do seu parecer, que
foi favorável à solicitação, e a explicar os detalhes contidos no documento. A classe indicada é
a de PROFESSOR ADJUNTO. Titulação exigida: Doutorado em Filosofia - Regime de
Trabalho - DE. A área e a titulação exigida foram APROVADAS pelo Conselho Departamental
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do CCHN/UFES. Passou-se à apreciação dos nomes de composição da Banca Examinadora:
Titulares: Prof. Dr. Jorge Augusto da Silva Santos - Membro Efetivo Interno - CCHN/UFES Presidente; Prof. Dr. José Pedro Luchi - Membro Efetivo Interno- CCHN/UFES; Prof. Dr.
Marcelo Pimenta Marques - membro efetivo externo - UFMG; Suplentes: Prof. Dr. Luiz
Antônio Dagiós (12 Suplente) - membro interno - CCHN/UFES; Prof. Dr. Antônio Vidal
Nunes (2s Suplente) - membro interno - CCHN/UFES; e Profã. Drã. Carla Costa Pinto
Francalanci (32 Suplente) - membro interno - UFRJ - HOMOLOGADOS, por este Conselho,
todos os nomes apresentados. Representantes junto à Comissão Central de Inscrições dos
Concursos de Provas e Títulos da UFES - Prof. Dr. Antônio Vidal Nunes - HOMOLOGADO
o nome pelo Conselho Departamental do CCHN/UFES. 5. Palavra Livre: Nenhum conselheiro
manifestou interesse em se pronunciar. 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, coKsÉín^o de trezentos e
cinqüenta e nove (359) linhas e oito páginas e que, depois de lida e aprovada, será pelos
senhores conselheiros assinada. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

