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SÍNTESE DA DEVOLVUTIVA DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL CEUNES 2016 

 

Comissão Própria de Avaliação do Ceunes – Itens a serem apresentados dentro da 

DIMENSÃO CORPO DOCENTE E TUTORIAL:  

• Atuação do Núcleo Docente Estruturante;  

• Funcionamento do Colegiado de Curso ou Equivalente;  

• Produção Científica, Cultural, Artística ou Tecnológica. 

  

DEVOLUTIVA POR CURSOS: 

ü AGRONOMIA 
Comentários sobre o problema 

O NDE vem discutindo propostas de atualização do PPC do curso. 

 

ü CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
Comentários sobre o problema 

Visando cumprir com suas obrigações, uma vez inseridos dentro de uma Instituição 

que produz avanços científicos, tecnológicos, educacionais, culturais e sociais, por 

meio do ensino, da pesquisa e da extensão, os professores do DCEL, departamento 

responsável pela oferta das disciplinas de natureza profissionalizante do curso de 

bacharel em Ciência da Computação, tem participado de grupos de pesquisa já 

existentes na UFES, onde desenvolvem projetos de pesquisa. Alguns desses 

professores participam de programas de pós-graduação da UFES como o 

Engenharia Elétrica (Mestrado e Doutorado) e o de Energia (Mestrado).  

Além da participação em grupos de pesquisa, há dois grupos de pesquisa que foram 

formados no DCEL: Grupo de Pesquisa em SmartGrid; e o Grupo de Pesquisa em 

Tecnologias de Informação e Comunicação Aplicadas à Saúde.  

O Grupo de Pesquisa em SmartGrid é ligado diretamente ao programa de pós-

graduação em energia, e tem desenvolvido alguns projetos de pesquisa e, por 

conseguinte, propiciado a produção científica e tecnológica.  

O Grupo de Pesquisa em Tecnologias de Informação e Comunicação Aplicadas à 

Saúde é um grupo recente, criado no ano de 2016, e tem natureza multidisciplinar, 

contando com pesquisadores da área de computação e da área da saúde. Seu 
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propósito é desenvolver projetos de pesquisa e extensão contribuindo para o 

desenvolvimento de científico-tecnológico da saúde apoiada por ferramentas, 

dispositivos e técnicas computacionais e de telecomunicações, e da aplicação das 

mesmas no sentido de contribuir para a constante melhoria do serviço de saúde 

prestado à sociedade. Este grupo de pesquisa tem também procurado se integrar a 

outros grupos de pesquisa, principalmente na área da saúde. Já alguns projetos de 

pesquisa em estágios iniciais e outros em prospecção. O envolvimento dos alunos 

em pesquisa e extensão é um dos objetivos desses projetos, pois além do incentivo 

à pesquisa, o envolvimento em tais projetos tem pontuação considerável na 

contagem de horas atividades extracurriculares complementares dos alunos.  

Recentemente o PPC do curso de Ciência da Computação foi alterado para que 

artigos científicos publicados em revistas ou congressos científicos sejam aceitos 

como texto resultado do Trabalho de Conclusão de Curso do aluno. 

 

ü EDUCAÇÃO NO CAMPO 
Comentários sobre o problema 

Temos a dizer que no final de 2016 (outubro) houve uma troca na coordenação do 

Curso, permitindo, assim, certa agilidade pelo fato da nova coordenação morar mais 

perto do Ceunes. Também é relevante dizer que o NDE ficou mais ágil devido à 

presidência do mesmo e às inúmeras reuniões acadêmicas realizadas para 

conseguir superar os desafios da construção do novo PPC. Também é relevante a 

incorporação de novos professores ao NDE, o que trouxe uma riqueza de produções 

e visões diferentes, que se complementam no curso. 

Ações já realizadas 

O Curso realizou um Concurso para a habilitação em Ciências Naturais e contou 

com a incorporação de outra professora que solicitou redistribuição do Campus de 

Goiabeiras da UFES para o Campus de São Mateus na Habilitação de Ciências 

Humanas e Sociais. 

 

ü ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO 
Comentários sobre o problema 

O NDE está trabalhando numa nova versão do PPC e a representação discente tem 

participado ativamente na geração do horário. A chefia do Departamento tem 

ofertado mais turmas não regulares a fim de amenizar a retenção. 
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Cronograma de trabalho do NDE atrasado em virtude de duas trocas de presidentes 

e enfermidade do atual. Os trabalhos devem se normalizar em breve. 

Estimular a produção científica é competência de instâncias superiores. O 

Departamento de Computação e Eletrônica, por exemplo, aprovou uma resolução 

que dispensa o aluno coautor de publicação de redigir monografia de TCC. 

 

ü ENGENHARIA DE PETRÓLEO 
Comentários sobre o problema 

A produção científica dos professores do curso de Bacharelado em Engenharia de 

Petróleo está comprometida pela sobrecarga de atividades docentes. 

Lamentavelmente, a produção científica continua prejudicada. Na área de 

GeoEngenharia no semestre de 2017/2, a carga horária distribuída para (04) quatro 

docentes, incluindo o coordenador de curso é de 39 horas de disciplinas 

obrigatórias. 

 

ü ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
Comentários sobre o problema 

Em 2016 o NDE do curso foi reestruturado, passando todos os docentes do curso a 

formar parte do NDE. 

Todo o processo de discussão da atualização do PPC tem acontecido no NDE. 

Foram formadas no NDE comissões de acompanhamento dos discentes e egressos 

a fim de subsidiar as ações do colegiado. 

Ações já realizadas 

Desde Julho de 2015 foram contratados três professores da área profissionalizante. 

Em 2017, dois professores da área profissionalizante, um que estava de licencia por 

cumprimento de mandato eleitoral e outro que estava realizando doutorado, foram 

incorporados ao quadro docente do curso. 

 

ü ENGENHARIA QUÍMICA 
Comentários sobre o problema 

O NDE tem se reunido com frequência mínima de duas vezes por semestre para 

discutir problemas do curso. 

Ações já realizadas 

Em 2016, o curso de Engenharia Química ganhou uma vaga de professor. O que 

melhorou, em partes, a oferta de disciplinas e encargos administrativos. 
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ü FARMÁCIA 
Comentários sobre o problema 

O NDE retomará em 2017/2 a reformulação do PPC do curso de Farmácia. 

Ações já realizadas 

Não houve contratação de novos professores do curso de Farmácia. 

 

ü LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
Comentários sobre o problema 

O NDE do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas foi reformulado e os 

membros se reuniram com frequência para as discussões e redação do novo PPC. 

Com a entrada de novos docentes no curso, e o início do Mestrado Profissional em 

Ensino de Biologia, a produção científica cultura, artística ou tecnológica terá um 

gradativo aumento. 

Ações já realizadas 

As reuniões do NDE foram frequentes em 2016 e 2017 para a estruturação do novo 

PPC. A partir, da implantação do novo PPC, a próxima etapa será a propostas de 

cursos com temáticas da educação básica. 

 

ü LICENCIATURA EM QUÍMICA 
Comentários sobre o problema 

A coordenação tenta ser mais presente na vida estudantil dos alunos. 

Todos os professores possuem projetos de pesquisa cadastrados, porem os alunos 

do curso de Química Licenciatura, procuram pouco estes tipos de projetos. 

 

ü MATEMÁTICA INDUSTRIAL E MATEMÁTICA BACHARELADO 
Comentários sobre o problema 

A grande quantidade de trabalhos administrativos impede que os professores se 

dediquem a pesquisa. 

 

ü PEDAGOGIA 
Comentários sobre o problema 

O NDE já finalizou o processo de atualização de ementas e bibliografia de 

aproximadamente 60% do curso antes mesmo do MEC chegar, entendendo que a 

atualização tem que ser constante. 


