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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E 1 
TREZE DA CÂMARA DEPARTAMENTAL DO DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO E 2 
ELETRÔNICA, DO CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO DA 3 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. AOS DEZOITO DIAS DO MÊS DE 4 
JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE (18.06.2013), ÀS QUINZE HORAS E 5 
QUARENTA MINUTOS (15h40min), REUNIU-SE A CÂMARA DEPARTAMENTAL DE 6 
ENGENHARIAS COMPUTAÇÃO E ELETRÔNICA DO CEUNES/UFES, NA SALA 09 DO 7 
PRÉDIO DE SALAS DE AULA DO DEPARTAMENTO, DA SEDE DO CEUNES, SOB A 8 
PRESIDÊNCIA DO PROFESSOR RONEY PINGNATON. A reunião aconteceu com a 9 
presença dos seguintes docentes: Daniel José Custodio Coura, Eduardo Zambon, 10 
Hélcio Bezerra de Mello, Henrique Monteiro Cristovão, Luís Otávio Rigo Júnior, 11 
Leandro Lesqueves Costalonga, Luciana Lee, Renato Elias Nunes de Moraes, Rodolfo 12 
da Silva Villaça, Sandra Mara Torres Muller, Silva das Dores Rissino e Wanderley 13 
Cardoso Celeste. Verificado o quorum legal, o prof. Roney Pignaton da Silva deu 14 
início à reunião. 1. Apreciação das atas dos dias: 21/05 e 04/06.  15 
Esclarecimentos, em discussão, em votação, aprovadas por unanimidade. 2. 16 
Comunicações. 1. O prof. Roney reforçou que foram providenciadas duas coroas 17 
para o velório do professor Marcelo Pereira Coelho. 2. Liberação do professor Edilson 18 
de Aguiar de 18 a 21 de julho para participar da competição Roborics Challenge no 19 
LCAD, conforme protocolado n.º 737164/2013-30. 3. O prof. Roney comunicou que 20 
o Processo n.º 020444/2012-24, sobre aquisição de material, memorando 082/2012-21 
DECOM/CEUNES- Compra e registro de preços – Ata 191/2011, equipamentos dos 5 22 
cursos com laboratórios; Processo n.º 020445/2012-79, sobre aquisição de materiais, 23 
memorando 083/2012-DECOM/CEUNES – Compra em registro de preço – Ata 24 
24/2012, foram enviados para o Departamento para arquivo; Também informou que 25 
foi realizada reunião no Gabinete da Vice-Reitora, onde foi definido as seguintes 26 
ações quanto ao turno do curso de Bacharelado em Ciência da Computação: - envio 27 
de e-mail para os alunos inscritos no curso de Ciência da Computação, reiterando a 28 
informação do turno correto de oferta do curso, tão logo os relatórios institucionais 29 
do SISU estejam disponíveis para acesso aos dados dos alunos; - elaboração de 30 
declaração de ciência em relação ao turno do curso, a ser assinada pelo aluno no ato 31 
da matrícula; e; Comunicou que o servidor Roni Tonini já está exercendo suas 32 
atividades no laboratório. 4. O prof. Renato agradeceu o apoio de todos os docentes 33 
no II ENCATEC. 3. Expediente. Inclusão: Prot. n.º 737860/2013-46, interessado 34 
prof. Daniel José Custódio Coura, solicitação de desligamento. 4. Ordem do dia. 35 
Não alterada.  4.1. Processo n.º 009184/2013-17, interessado prof. Daniel 36 
José Custódio Coura, progressão funcional. O professor Rodolfo representando 37 
a Comissão de Recursos Humanos do Departamento, relatou o parecer favorável 38 
quanto à progressão do interessado. Esclarecimentos, em discussão, em votação, 39 
aprovado por unanimidade. 4.2. Prot. n.º 736700/2013-80, interessado prof. 40 
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Renato Elias Nunes de Moraes, solicitação de desligamento da 41 
coordenação do laboratório de informática do piso 02. O prof. Renato 42 
explicou os motivos do seu pedido de desligamento. Em seguida foi indicado o prof. 43 
Hélcio Bezerra de Mello, que aceitou sua indicação. Esclarecimentos, em discussão, 44 
em votação, aprovado por unanimidade. 4.3. Prot. n.º 733191/2013-33, 45 
interessado prof. Renato Elias Nunes de Moraes, Atribuições da Comissão 46 
de Ensino do DCEL.  O prof. Roney leu as atribuições da Comissão, como segue: 47 
“Estabelece as atribuições da comissão de ensino do Departamento de Computação 48 
e Eletrônica (DCEL) do Centro Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES) da 49 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Atividades de ensino 1. Sugerir, de 50 
maneira justificada, atividades de ensino aos docentes do departamento respeitando 51 
as  especialidades  de  cada  um, buscando a integração interdisciplinar e melhoria 52 
contínua dos cursos e prática docente. 2. Propor ações de natureza pedagógica que 53 
objetivem acompanhar o padrão de qualidade de ensino definido pelo Ministério de 54 
Educação; Grade curricular, programa de disciplinas, e afins 3. Cobrar e normatizar, 55 
com data limite, a apresentação dos planos de ensino para aprovação do 56 
departamento; 4. Propor levantamento das ementas das disciplinas, elaborando 57 
quadro de equivalência para verificação de possíveis fusões de turmas; 5. Participar 58 
das propostas de modificações das ementas das disciplinas visando equacionar as 59 
disciplinas que contenham nomes diferentes e conteúdos iguais; Oferta de Disciplinas 60 
6. Elaborar as respectivas listas de ofertas de disciplinas considerando turmas, 61 
horários, disponibilidade de recursos e apreciando as sugestões do departamento e 62 
coordenadores de curso. Normatizar, apreciar e encaminhar parecer a Câmara 63 
Departamental dos pedidos de restrição de horários dos docentes; 8. Normatizar e 64 
estabelecer data limite para envio das solicitações discentes de alteração de horário, 65 
procedendo com a analise de viabilidade da solicitação. 9. Elaborar alterações nas 66 
ofertas de disciplinas em casos especiais, como afastamento e/ou ausência do 67 
docente, respeitando as sugestões dos colegiados. 10. Averiguar os programas de 68 
atividades de magistério para os docentes do departamento verificando a distribuição 69 
de carga horária didática individual por período letivo e a média anual didática; 11. 70 
Apreciar e encaminhar parecer a Câmara Departamental dos pedidos de liberação 71 
(mais de dois dias) para viagens de estudo, participação em congressos, simpósios, 72 
seminários e outros conclaves, bem como de cursos e coletas de campo. 12. Orientar 73 
docentes do departamentos nas suas atribuições de ensino; 13. Encaminhar aos 74 
docentes resultado da avaliação discente.” Esclarecimentos, em discussão, em 75 
votação, aprovado por unanimidade. 4.4. Prot. n.º 735794/2013-70, 76 
interessado Rodolfo da Silva Villaça, registro de carga horária de projeto 77 
de pesquisa. O professor Eduardo Zambon representando a Comissão de Pesquisa 78 
e Pós-graduação do Departamento, relatou o parecer favorável quanto ao registro de 79 
carga horária de projetos de pesquisa do interessado. Esclarecimentos, em 80 
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discussão, em votação, aprovadas por unanimidade. 4.5. Prot. n.º 734806/2013-81 
49, interessado prof. Flávio Duarte Couto Oliveira, solicitação de 82 
prorrogação de afastamento de servidor para realização de pós-graduação 83 
“stricto senso” em nível de doutorado. O professor Eduardo Zambon 84 
representando a Comissão de Pesquisa e Pós-graduação do Departamento, relatou o 85 
parecer favorável quanto ao pedido de prorrogação. Esclarecimentos, em discussão, 86 
em votação, aprovado por unanimidade. 4.6. Prot. n.º 734794/2013-52, 87 
interessado prof. Eduardo Zambon, pedido de liberação do semestre 88 
2013/1 para participação de projeto de pesquisa no Campus Goiabeiras. O 89 
professor Roney representando a Comissão de Pesquisa e Pós-graduação do 90 
Departamento, relatou o parecer favorável desta ao pedido de liberação, 91 
esclarecendo que a liberação não é valida para os dias de reunião da Câmara do 92 
DCEL. Esclarecimentos, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. 4.7. 93 
Prot. n.º 734024/2013-18, interessado prof. Edilson de Aguiar, solicitação 94 
de liberação para participação em projeto de pesquisa. O professor Roney 95 
representando a Comissão de Pesquisa e Pós-graduação do Departamento, relatou o 96 
parecer favorável desta ao pedido de liberação, esclarecendo que a liberação não é 97 
valida para os dias de reunião da Câmara do DCEL. Esclarecimentos, em discussão, 98 
em votação, aprovado por unanimidade. 4.8. Prot. n.º 737200/2013-65, 99 
Normas de Qualificação Docente – DCEL/2013. O prof. Roney relatou as 100 
normas como segue:  “Fixa normas para a definição da ordem de afastamento dos 101 
docentes do Departamento de Computação e Eletrônica (DCEL) do Centro 102 
Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES). O DEPARTAMENTO DE 103 
COMPUTAÇÃO E ELETRÔNICA (DCEL/CEUNES), no uso de suas atribuições legais e 104 
estatutárias, CONSIDERANDO o artigo 22 da resolução 31/2012 do CEPE que 105 
determina que os departamentos deverão elaborar normas com critérios objetivos 106 
com a determinação da ordem de afastamento dos docentes para aperfeiçoamento; 107 
ESTABELECE: Art. 1º A definição da ordem de afastamento do pessoal docente do 108 
Departamento de Computação e Eletrônica do CEUNES para aperfeiçoamento em 109 
instituições nacionais ou estrangeiras, em nível de pós-graduação de natureza 110 
presencial relacionado com sua atividade de magistério, obedecerá aos critérios de 111 
que trata o presente documento. Art. 2º De acordo com a Lei no 12.772 de 28 de 112 
dezembro de 2012 (artigo 30, parágrafo 1o) o ocupante do cargo de Magistério 113 
Federal poderá afastar-se de suas funções, sem prejuízo dos afastamentos previstos 114 
na Lei no 8.112 de 1990, assegurados todos os direitos e vantagens a que fizer jus, 115 
para participar de programa de pós-graduação stricto sensu ou de pós-doutorado, 116 
independentemente do tempo ocupado no cargo ou na instituição. (Redação dada 117 
pela Medida Provisória no 614 de 2013.) Art 3º De acordo com a Lei no 12.772 de 118 
28 de dezembro de 2012  (artigo 30, parágrafos 2o e 3o) o ocupante do cargo de 119 
Magistério Federal poderá afastar-se de suas funções, sem prejuízo dos 120 
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afastamentos previstos na Lei no 8.112 de 1990, assegurados todos os direitos e 121 
vantagens a que fizer jus, para colaborações com outras instituições de ensino e 122 
pesquisa após ser aprovado no estágio probatório,  desde que não tenha se afastado 123 
por licença para tratar de assuntos particulares ou com fundamento neste artigo, nos 124 
quatro anos anteriores à data da solicitação de afastamento. Art. 4º De acordo com 125 
a Resolução 31/2012 do CEPE, cada departamento poderá manter afastado para 126 
aperfeiçoamento o percentual máximo de 20% (vinte por cento) do total de 127 
professores do seu quadro docente. I - Do percentual máximo permitido para 128 
afastamento, será permitido um percentual máximo de 75% para doutorado ou 129 
mestrado e 25% exclusivamente para pós-doutorado. Caso o limite de 75% para 130 
afastamento de doutorado ou mestrado não seja alcançado, este poderá ser utilizado 131 
para afastamento de pós-doutorado. II - O limite estabelecido de 20% poderá ser 132 
ultrapassado mediante autorização (conforme Resolução 31/2012 do CEPE, Art. 14, 133 
parágrafo 3o) se comprovada a ausência de prejuízo didático para os cursos que 134 
incorporem disciplinas do departamento. Art. 5º A definição da ordem de 135 
afastamento de que trata este documento deverá obedecer aos seguintes critérios, 136 
na ordem de prioridades estabelecidas abaixo: I - Tempo decorrido desde o último 137 
pedido aprovado de afastamento. II - Solicitante com maior tempo efetivo de serviço 138 
no CEUNES. III - Solicitantes que já tenham concluído os créditos e estão em fase de 139 
conclusão de tese de doutorado e com pedido de afastamento de período menor ou 140 
igual a um ano, com o comprometimento por escrito de não pedir prorrogação do 141 
afastamento (Anexo A). IV - Maior idade. Art. 6º O departamento só permitirá o 142 
afastamento de docentes aprovados em estágio probatório. Art. 7º O departamento 143 
manterá uma lista atualizada com as datas propostas para o afastamento de cada 144 
docente e as suas respectivas ordens de afastamento (conforme Art. 5). A 145 
organização do processo de solicitação de afastamento será feito em duas 146 
chamadas: - A primeira chamada terminará 8 (oito) meses antes do início do 147 
período de afastamento a ser analisado.  Nessa etapa, o interessado em pedir 148 
afastamento no prazo máximo de dois períodos subsequentes deverá notificar o 149 
departamento sobre o seu interesse. Como exemplo, se o período a ser analisado 150 
para o afastamento é 2016/1 (com início do semestre letivo em março de 2016), o 151 
prazo para a primeira chamada corresponde ao mês de julho de 2015; - A segunda 152 
chamada terminará na primeira reunião ordinária da Câmara Departamental do 153 
período anterior ao analisado para o afastamento.  Como exemplo, se o período a 154 
ser analisado para o afastamento é 2016/1, o prazo para a segunda chamada 155 
corresponde à primeira reunião ordinária da Câmera Departamental em 2015/2. 156 
Nesse momento, o docente interessado em pedir afastamento no próximo período se 157 
compromete ao pedido de afastamento e deverá iniciar o seu trâmite, notificando o 158 
departamento sobre o andamento do processo. Caso o interessado desista do 159 
afastamento após a sua aprovação, ele será penalizado, podendo apenas apresentar 160 
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nova solicitação após um ano, mantendo-se a sua ordem de prioridade. Art. 8º. O 161 
departamento julgará os casos omissos”. Esclarecimentos, em discussão, em 162 
votação, aprovado por unanimidade. 4.9. Processo n.º 003977/2013-22, 163 
interessado prof. Henrique Monteiro Cristovão, solicitação de afastamento 164 
para Doutorado. O professor Eduardo Zambon representando a Comissão de 165 
Pesquisa e Pós-graduação do Departamento, relatou o parecer favorável da mesma 166 
com relação ao pedido de afastamento do professor. Esclarecimentos, em discussão, 167 
em votação, aprovado por unanimidade. 4.10. Protocolado n.º 737860/2013-168 
46, interessado Daniel José Custódio Coura, solicitação de desligamentos. 169 
O prof. Daniel explicou os motivos do seu pedido de desligamento dos Colegiados 170 
dos cursos de Engenharia da Computação e Ciência da Computação, e, também, da 171 
Comissão de Pesquisa e Pós-graduação. Foram indicados respectivamente o 172 
seguintes professores: Renato Elias Nunes de Moraes, Sandra Mara Torres Muller e 173 
Wanderley Cardoso Celeste. Esclarecimentos, em discussão, em votação, aprovado 174 
por unanimidade. 4.11. Eleição para chefia de Departamento. O prof. Roney 175 
explicou que permanecerá na chefia até o final de Junho. O prof. Daniel José 176 
Custódio Coura se candidatou a vaga de chefe. O prof. Roney Pignaton da Silva se 177 
candidatou a subchefe. Foi aberta para votação. Após apuração dos votos, os 178 
professores foram eleitos com 100% dos votos. Aprovado por unanimidade. 179 
Palavra-Livre: O Roney expôs que o prof. Anilton comentou a possibilidade de se 180 
criar um Centro de Pesquisa aqui no Norte, porém, o mesmo não será nem da UFES 181 
nem do IFES. Nada havendo a tratar, eu, Jânia Cosme Zancanella, lavro a presente 182 
ata, às dezesseis horas e trinta minutos (16h30min) do mesmo dia, que sendo lida e 183 
achada conforme será assinada por todos os participantes: 184 
Daniel José Custódio coura 185 
Eduardo Zambon 186 
Hélcio Bezerra de Mello  187 
Henrique Monteiro Cristovão 188 
Luís Otávio Rigo Júnior 189 
Leandro Lesqueves Costalonga 190 
Luciana Lee 191 
Renato Elias Nunes de Moraes  192 
Rodolfo da Silva Villaça 193 
Roney Pignaton da Silva 194 
Sandra Mara Torres Muller 195 
Silvia das Dores Rissino 196 
Wanderley Cardoso Celeste 197 


