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Reunião Ordinária do Conselho Departamental - de 28 de fevereiro de 2012

ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO CENTRO DE
CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS, REALIZADA AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE
FEVEREIRO DE DOIS MIL E DOZE.
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Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro 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: lúri Drumond Louro - Presidente, Sérgio da Fonseca
Amaral, Luiz Noboru Muramatsu, Mariane Lima de Souza, Julio Cesar Bentivoglio, Maurício
Abdalla Guerrieri, Lilian Rose Margotto, Antonio Celso de Oliveira Goulart, Renato Rodrigues
Neto, Donato de Oliveira, Luciana Ferrari de Oliveira, Geraldo Antonio Soares, Yuri Luiz Reis
Leite e Ricardo Luiz Silveira da Costa. Justificadas as ausências dos Conselheiros: Edebrande
Cavalieri (férias), Maria do Carmo Pimentel Batitucci (férias) e Alexsandro Rodrigues Meireles.
Não houve a presença dos representantes discentes e nem do representante técnicoadministrativo por encerramento dos mandatos e falta de novas indicações. Havendo quorum,
o presidente deu início à sessão. 1. Comunicações: 1.1. Do presidente, professor lúri Louro
- Compras de material permanente e de consumo para o CCHN - o presidente convidou a
servidora Kátia Fonseca, responsável pelo Setor de Planejamento do CCHN, para que
passasse informações e esclarecesse as dúvidas. Kátia Fonseca passou as informações das
comprar para o material de consumo e permanente do CCHN. Ela respondeu a diversas
perguntas, esclarecendo vários pontos. Alertou para que os departamentos e programas de
pós-graduação fizessem o pedido de todas as demandas, não se prendendo somente à
questão dos valores, pois isso seria acertado durante a montagem da planilha de compras. Os
conselheiros declararam estar satisfeitos com as informapões e o presidente agradeceu a
presença da servidora Kátia, lembrando dos prazos estipulados para o envio das demandas.
1.2. Memorando Circular 002/2012-GR - com o Parecer n9 1620/2011 da Procuradoria
Federal / UFES - Comunicado e registrado que cópias dos referidos documentos haviam sido
distribuídas a todos os departamentos e PPGs do CCHN, via correio eletrônico (email) e
também em cópias reprográficas. 2. Aprovação de Atas: Foram apreciadas as atas dos dias:
dezenove de abril de dois mil e onze (19/04/2011); três de maio de dois mil e onze
(03/05/2011); vinte e quatro de maio de dois mil e onze (24/05/2011); sete de junho de dois mil
e onze (07/06/2011); vinte e um de junho de dois mil e onze (21/06/2011); cinco de julho de
dois mil e onze (05/07/2011); nove de agosto de dois mil e onze (09/08/2011); vinte e três de
agosto de dois mil e onze (23/08/2011); treze de setembro de dois mil e onze (13/09/2011);
vinte e sete de setembro de dois mil e onze (27/09/2011); e de quatro de outubro de dois mil e
onze (04/10/2011). APROVADAS. 3. Expediente: Inclusões: 1. Processo nB 000908/2012-86 Afastamento para o Exterior de Ana Cristina Carmelino; 2. Processo ns 001100/2012-16 Afastamento para cursar Pós-Doutorado de Regina Lúcia Egito Soares. APROVADAS as
inclusões. Exclusão: ponto 4.10. Processo ne 024200/2011-30 - Projeto de Extensão - Curso
em “Avaliação de W E B em search engines”.
APROVADA a exclusão. 4. Pauta: 4.01.

Protocolado n2 708746/2012-28 - Solicitação de ADIAMENTO de afastamento para cursar
Pós-Doutorado do professor SÉRGIO ALBERTO FELDMAN, a partir de março de 2 0 1 2 /

45

tendo em vista que a demanda de bolsa de estudo, junto ao CNPq, para o período solicitado foi;
indeferido, com nova data apontada pelo Professor para gozo do benefício em outubro de;<
2012. O professor Antonio Celso de Oliveira Goulart fez a leitura do seu parecer que foi
favorável à aprovação do adiamento de afastamento. Após discussões, o referido parecer foi
APROVADO por unanimidade, pelo Conselho Departamental do CCHN o adiamento
solicitado. 4.02. Protocolado n2 771606/2011-13 - Encaminhando relatório de atividades

desenvolvidas durante a Licença para Capacitação de SÉRGIO DA FONSECA AMARAL -
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período de oito de agosto a cinco de novembro de dois m il e onze (08/08 a 05/11/2011) projeto de pesquisa intitulado; “Um reacionário sob suspeita: crônicas e Nelson Rodrigues”, sot
a orientação do Prof. Dr. Roberto Corrêa dos Santos. O professor Maurício Abdalla Guerrier
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. 4.03
Protocolado n2 773842/2011-66 - Encaminhando relatório de atividades desenvolvida:
durante a Licença para Capacitação de ADRETE TEREZINHA MATIAS GRENFELL período de dezessete de setem bro a quinze de dezembro de 2009 (17/09 a 15/12/2009) projeto de pesquisa intitulado: “A lingüística cognitiva e o projeto FrameNet Brasil”, sob í
orientação da Profã. Drâ. Lúcia Helena Peiroton da Rocha. O professor Maurício Abdallé
Guerrieri fez a leitura do seu parecer que foi fa v o ráv el à aprovação do relatório apresentado
Após considerações, o referido parecer foi APROVADO à unanimidade dos presentes. 4.04
Processo n2 003529/2011-67 - Solicitação de aprovação de alterações no projeto dc
Curso de Especialização em História, Linguagens e Novas Tecnologias de Informação m
Sala de Aula - Interessado: Julio Cesar Bentivoglio/ Departamento de História /
professora Mariane Lima de Souza fez a leitura do seu parecer que foi favorável à aprovaçãc
das mudanças e alterações solicitadas pelo professor coordenador do projeto. Apóí
considerações, o referido parecer foi APROVADO pelo Conselho Departamental do CCHN
4.05. Protocolo n2 777725/2011-71 - Solicitação de autorização para exercício dí
Atividade Esporádica - Remunerada - Interessado: ANTGNiO VIDAL NUNES. Atividade ministrar a disciplina “Filosofia da Religião desde a América Latina” , para o curso de Pós
graduação Lato Sensu em Filosofia da Religião, PPG em Filosofia/UFES - período: segunde
semestre de 2011 - com carga horária total de sessenta (60) horas. A professora Mariane
Lima de Souza, fez a leitura do seu parecer que fpi favorável à solicitação. Apóí
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. Protocolo n2 777723/2011-82 - Solicitação de autorização paré
exercício de Atividade Esporádica - Remunerada - Interessado: JOSÉ PEDRO LUCHS
Atividade — ministrar a disciplina “ Crítica moderna da Religião” , para o curso de Pós-graduaçãc
Lato Sensu em Filosofia da Religião, PPG em Filosofia/UFES - período: primeiro semestre
de 2011 - com carga horária total de sessenta (60) horas. A professora Mariane Lima de
Souza, fez a leitura do seu parecer que foi favorável à solicitação. Após considerações, c
referido parecer foi APROVADO à unanimidade dos presentes. Assim sendo, foi autorizado
pelo Conselho Departamental do CCHN o exercício da atividade esporádica, conforme
solicitado. 4.07. Processo n2 024880/2011-91 - Encaminhando o Relatório Anual dí
Atividades Departamentais, do Departamento de Ciências Biológicas, referente ao anc
de 2010 - O professor Julio Cesar Bentivoglio fez a leitura do seu parecer que foi favorável è
aprovação, considerando estar o relatório de acordo com o artigo 60 do Estatuto da UFES
Após considerações, o referido parecer foi APROVADO, à unanimidade dos presentes. 4.08
Protocolado n2 024881/2011-36 - Encaminhando o Relatório Anual de Atividadei
Departamentais, do Departamento de Ciências Biológicas, referente ao ano de 2011 - C
professor Julio Cesar Bentivoglio fez a leitura do seu parecer que foi favorável à aprovação
considerando estar o relatório de acordo com o artigo 60 do Estatuto da UFES. Apóí
considerações, o referido parecer foi APROVADO, à unanimidade dos presentes. 4.09
Protocolado n2 775480/2011-48 - Encaminhando o Relatório Anual de Atividadei
Departamentais, do Departamento de História, referente ao ano de 2011 - A professora
Lilian Rose Margotto fez a leitura do seu parecer que foi favorável à aprovação, considerando
estar o relatório de acordo com o artigo 60 do Estatuto da UFES. Após considerações, c
rofariHn nam rpr fni APROVADO à iinanimirlarlp» rins nmspntps 4.1 n. Fynliiírin ria nanta â_11
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Protocolado n9 766756/2011-05 - Encaminhando o Relatório Anual de Atividades
Departamentais, do Departam ento de Psicologia Social e do Desenvolvimento, referente
ao ano de 2010 - O professor Renato Rodrigues Neto fez a leitura do seu parecer que foi
favorável à aprovação, considerando estar o relatório de acordo com o artigo 60 do Estatuto
da UFES. Após considerações, o referido parecer foi APROVADO, à unanimidade dos
presentes. 4.12. Protocolado n9 703642/2012-27 - Encaminhando o Relatório Anual de
Atividades
Departamentais,
do
Departamento
de
Psicologia
Social e
do
Desenvolvimento, referente ao ano de 2011 - O professor Renato Rodrigues Neto fez a
leitura do seu parecer que foi favorável à aprovação, considerando estar o relatório de acordo
com o artigo 60 do Estatuto da UFES. Após considerações, o referido parecer foi APROVADO,
à unanimidade dos presentes. 4.13. Processo ne 000602/2012-20 (cópia) - Solicitação de
autorização de Afastamento para o Exterior do professor ANGELO FRAGA BERNARDINO - O
professor Antonio Celso Goulart fez a leitura do parecer da professora Cláudia Câmara do Vale que foi
favorável à solicitação. Sendo assim, foi aprovado pelo Conselho Departamental do CCHN o
afastamento e também REFERENDADO o envio à PRPPG / UFES. 4.14. Processo n9 000707/2012-89
(cópia) - Interessado: SEBASTIÃO PIMENTEL FRANCO - Encaminhando solicitação de Licença
para Capacitação - O professor Luiz Noboru Muramatsu emitiu parecer favorável à solicitação. Sendo
assim, foi aprovado pelo Conselho Departamental do CCHN a solicitação e também REFERENDADO
o envio ao DRH / UFES. 4.15. Processo n2 023461/2011-32 (cópia) - Solicitação de autorização de
afastamento para cursar Pós-Doutorado do professor DENEVAL SIQUEIRA DE AZEVEDO FILHO a partir de 05 de março de 2012 - O professor Luiz Noboru Muramatsu emitiu parecer favorável à
solicitação. Sendo assim, foi aprovado pelo Conselho Departamental do CCHN a solicitação e também
REFERENDADO o envio à PRPPG / UFES. 4.16. Processo n2 023568/2011-81 (cópia) - Solicitação
de autorização de afastamento para cursar Pós-Doutorado da professora LILIAN COUTINHO
YACOVENCO - O professor Luiz Noboru Muramatsu emitiu parecer favorável à solicitação. Sendo
assim, foi aprovado pelo Conselho Departamental do CCHN a solicitação e também REFERENDADO
o envio à PRPPG / UFES. 4.17. Processo n9 014525/2011-12 (cópia) - Solicitação de
aprovação do Projeto Orçamentário do Curso de Mestrado em Geografia - O professor
Renato Rodrigues Neto emitiu parecer favorável à solicitação. Sendo assim, foi aprovado pelo
Conselho Departamental do CCHN a solicitação e também REFERENDADO o envio ao DCC / UFES.
4.18. Processo n9 024720/2011-42 (cópia) - Solicitação de Prestação de Serviço
Voluntário junto ao Departamento de História - Interessado: GERSON LUIZ SANT’ANA
CAVALCANTI - A professora Lilian Rose Margotto emitiu parecer favorável à solicitação. Sendo
assim, foi aprovado pelo Conselho Departamental do CCHN a solicitação e também REFERENDADO
o envio ao DCC / UFES. 4.19. Processo n2 024733/2011-11 (cópia) - Solicitação de Prestação
de Serviço Voluntário junto ao Departamento de História - Interessado: DOUGLAS SILVA
RABBI - A professora Lilian Rose Margotto emitiu parecer favorável à solicitação. Sendo
assim, foi aprovado pelo Conselho Departamental do CCHN a solicitação e também
REFERENDADO o envio ao DCC / UFES. 4.20. Processo n9 024381/2011-02 (cópia) Solicitação de Prestação de Serviço Voluntário junto ao Departamento de História Interessada: LUDMILA NOEME SANTOS PORTELA - A professora Lilian Rose Margotto
emitiu parecer favorável à solicitação. Sendo assim, foi aprovado pelo Conselhcrj
Departamental do CCHN a solicitação e também REFERENDADO o envio ao DCC / UFES^i
4.21. Processo n2 000908/2012-86 - Solicitação de autorização de Afastamento para o Exterior da
professora ANA CRISTINA CARMELINO, pelo período de dezenove a vinte e quatro de marco dois
mil e doze (19 a 24/03/2012), para participar do I Congreso de Ia Delegación Argentina de La Asociación
de Lingüística y Filologia de América Latina (ALFAL) e V Jornadas Internacionales de Investigación en
Filologia Hispânica, com a apresentação do trabalho intitulado “Variação Estilística Identidade e Humor”
que será realizado em La Plata, - ARGENTINA - de 21 a 23 de março de 2012. 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 à unanimidade. Sendo assim, foi autorizado pelo Conselho
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Departamental do CCHN o afastamento solicitado. 4.22. Processo ne 001100/2012-16 Solicitação de autorização de afastamento para cursar Doutorado da professora REGINA
LUCIA EGITO SORES, na área de Língua e Cultura, pelo período de vinte e quatro meses - a
partir de dezenove de marco de dois m il e doze - (19/03/2012) - junto ao Programa de PósGraduação em Língua e Cultura da Universidade Federal da Bahia - UFBA. O professor Julio
Cesar Bentivoglio fez a leitura do seu parecer que foi favorável à aprovação do afastamento.
Após discussões, o referido parecer foi APROVADO por unanimidade, tendo sido autorizado
pelo Conselho Departamental do CCHN o afastamento solicitado. 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
A l m e i d a , S e c r e t á r i a Administrativa do CCHN-UFES, lavrei a presente
Ata, c<ÍQ§tápdo de cento e sessenta e duas (162) linhas e quatro páginas e que, depois de lida
e aprovada,^sefá pelos senhores conselheiros assinada, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

