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Centro de
Ciências da Saúde
UFES
Memorando n° 183/2017 - CCS.
Vitória (ES), 09 de novembro de 2017.

Ao
Núcleo de Tecnologia da Informação — NTI
Sr. Diretor Hans Jorg
Andreas Schneebeli

Senhor Diretor,

Considerando o bloqueio da certificação digital da Diretora do Centro de Ciências da
Saúde Profa Gláucia Rodrigues de Abreu, solicitamos o cancelamento da referida
certificação e a emissão de novo certificado digital para a Diretora do CCS:

Nome: Gláucia Rodrigues de Abreu
CPF: 776.847.457-00
E-mail: abreugr1994@gmai1.com; glaucia.abreu@ufes.br
Tel.: 27 3335 7201
SIAPE: 1172974
Setor de lotação: Departamento de Ciências Fisiológicas
Atividade que desempenha: Direção do CCS
Serviços a serem acessados: SCDP (aprovação de passagens e diárias) e S1APE
(homologação de férias)
Atenciosamente,
ps,e-v-vC
Prota. Dra. Glaucia Rodri es de Abreu
Diretora do Centro de Ciên ias da Saúde

Av. Marechal Campos 1468, Maruipe — CEP 29.040-090 - Vitória-ES
Telefones: 3335-7201 — 3335-7200 — Fax: 3335-7270
ees@ufes.br
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Centro de
Ciências da Saúde
UFES
Memorando n° 182/2017 - CCS.

Vitória (ES), 09 de novembro de 2017.

Ao
Núcleo de Tecnologia da Informação — NTI
Sr. Diretor Hans Jorg Andreas Schneebeli

Senhor Diretor,

Vimos por meio deste, solicitar a emissão de certificado digital para o Vice-Diretor do
Centro de Ciências da Saúde:

Nome: Alfredo Carlos Rodrigues Feitosa
CPF: 450.734.737-87
E-mail: alfredofeitosaufes@gmail.com; alfredo.feitosa@ufes.br
Tel: 27 3335 7201
SIAPE: 1174726
Setor de lotação: Departamento de Clinica Odontológica
Atividade que desempenha: Vice- Direção do CCS
Serviços a serem acessados: SCDP (aprovação de passagens e diárias) e SIAPE
(homologação de férias)
Atenciosamente,

Prof. Dra. Glaucm Rodrigu s de Abreu
Diretora do Centro de Ciências da Saúde

Av. Marechal Campos 1468, Marufpe — CEP 29.040-090 - Vitória-ES
Telefones: 3335-7201 — 3335-7200 —Fax: 3335-7270
ces(Mufes.br
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Centro de
Ciências da Saúde
UFES
Memorando n° 181/2017 - CCS.
Vitória (ES), 09 de novembro de 2017.

Ao
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE
Senhor Presidente Prof. Dr. Reinaldo Centoducatte

Senhor Presidente,

O Centro de Ciências da Saúde (CCS), participou do Reuni e concretizou um
significativo aumento em seu tamanho, abrangência e atendimento à comunidade
capixaba e brasileira. Com o Reuni, o Centro conseguiu ampliar em 100% a
oferta de cursos na área da saúde, de 4 cursos oferecidos passou para 8, e
disponibilizou oportunidades no território capixaba em formações que antes
eram exclusivas da iniciativa privada.

Os projetos dos cursos de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia
Ocupacional, foram todos planejados para que fossem abertos com um
dimensionamento de carga horária em sala de aula para cada docente de,
aproximadamente, 16 horas semanais em média, e atualmente contam com
projetos pedagógicos com respectivamente 4440 horas, 4000 horas, 3590 horas e
3950 horas.

Av. Marechal Campos 1468, Marufpe — CEP 29.040-090 - Vitória-ES
Telefones: 3335-7201 — 3335-7200 — Fax: 3335-7270
ces(Wures.br

Centro de
Ciências da Saúde
UFES
Tal dimensionamento feito a partir de um planejamento de 13 docentes para os
três primeiros cursos citad
os e 12 para o último curso citado, não reflete a realidade docente da
Universidade Federal do Espírito Santo em outros Cursos/Departamentos que já
existiam à época. Tampouco reflete a realidade de demanda de trabalho em
outras atividades demandadas pela Universidade para além do compromisso com
Ensino. Neste sentido podemos citar os cargos administrativos (Chefias de
Departamento, coordenação de curso, coordenação de estágio), isso sem
mencionar as atividades de pesquisa e extensão que juntos com o ensino formam
tripé que norteiam a educação Superior e que se faz tão indispensável para a
formação de profissionais de qualidade.
Cabe ressaltar que estes 4 cursos foram criados, seguindo as Diretrizes Básicas,
que incluem disciplinas que apresentam conteúdos da área de Humanas (por
exemplo filosofia, sociologia e psicologia). A maioria destes cursos, até hoje não
conta com docentes com formação específica nestas áreas para ministrar tais
conteúdos.

Em sua maioria, estes cursos ainda têm, por resoluções de seus conselhos
Federais, estágios obrigatórios acompanhados por docentes, o que faz com que a
obrigatoriedade de permanência do docente no campo de estágio,
supervisionando as atividades profissionais assistenciais aumente ainda mais a
demanda e volume de trabalho destes docentes, trazendo prejuízo ás outras
atividades que a Universidade (e sociedade) anseia participação.

Av. Marechal Campos 1468, Marufpe — CEP 29.040-090 - Vitória-ES
Telefones: 3335-7201 — 3335-7200 — Fax: 3335-7270
ces(Mufes.br

Centro de
Ciências da Saúde
UFES
Os 4 cursos que iniciaram suas atividades a partir do REUNI, ainda apresentam
sérios déficits em relação à laboratórios e espaços para atividades práticas de
atendimento à população e ensino de habilidades técnicas-profissionais. Tal
situação é evidenciada pela ausência de incontáveis laboratórios fundamentais
para o funcionamento dos cursos. Tais espaços estão planejados no prédio da
clinica-escola, que não se encontra em condições de funcionamento por falta de
planejamento no que se refere ao dimensionamento na contratação dos serviços
terceirizados de limpeza e segurança.

Estas contratações, para estes cursos seriam importantes para:
Minimizar a quantidade de horas que os atuais docentes encontram-se em sala
de aula;
Permitir que mais atividades de extensão e pesquisa sejam realizadas;
Possibilitar que ocorra a contratação de docentes em especialidades necessárias
para os cursos que ainda não conseguiram ser atendidas pelos Departamentos;
- Possibilitar a contratação de docentes para disciplinas de área de Humanas;
- Minimizar as dificuldades em relação ao acompanhamento de atividades de
estágio.

Respeitosamente,

Profa. Dia. Gláucia Rodrigues e Abreu
Diretora do Centro de Ciências da Saúde

Av. Marechal Campos 1468, Maruipe — CEP 29.040-090 - Vitória-ES
Telefones: 3335-7201 — 3335-7200 — Fax: 3335-7270
cesÃufes.br
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Centro de
Ciências da Saúde
UFES
Memorando n° 180/2017 - CCS.
Vitória (ES), 31 de outubro de 2017.

À
Pró-Reitoria de Administração
Prol' Teresa Cristina Janes Carneiro

Prezada Pró-Reitora,

Solicito autorização para que seja efetuado emissão de empenho para
atender ao Projeto de desenvolvimento Institucional do Centro de Ciências
da Saúde, Processo n° 23068.000510/2015-92 com recursos das fontes
abaixo relacionadas:
Fonte: 0250000024

R$ 68.000,00

Fonte: 0250000157

R$ 23.000,00

Fonte: 0250000228

R$ 10.000,00

Atenciosamente,

--cProfa. Dra. Gláucia RodriØues de Abreu
Diretora do Centro de Ciências da Saúde

Av. Marechal Campos 1468, Marulpe — CEP 29.040-090 - Vitória-ES
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Centro de
Ciências da Saúde
UFES
Memorando n° 179/2017 - CCS.
Vitória (ES), 24 de outubro de 2017.
À
Chefe da Auditoria Geral/Ufes
Santinha W Girardi Gottlieb

Senhora Chefe,
Inicialmente cabe destacar que no prazo instituído para resposta ao documento, a
Diretora do Centro de Ciências da Saúde - CCS estava em gozo de férias. Em resposta a
sua solicitação que consta no Protocolado 23068.763002/2017-81 informo que:
O CCS desconhece o instrumento formalizado entre a Universidade Federal do
Espírito Santo e a Prefeitura Municipal de Vitória, onde funciona o Posto de
Saúde, entretanto, essa documentação, certamente, deverá se encontrada junto ao
Departamento de Contratos e Convênios - DCC ou na Prefeitura Universitária da
Ufes.
Comprovantes de todos os pagamentos referentes ao alugueis do CCS nunca
foram enviados à essa Direção, em tampouco, posso informar os valores
arrecadados com os alugueis.
Em relação as providências adotadas pelo CCS, cabe destacar que, partiu dessa
Direção o Memorando n°

075/2017 - CCS / Protocolado n°

23068.732947/2017-51, encaminhado para a PROAD em 05/06/2017.
Respeitosamente;

ProP. De. Gláucia Rodrigues 4e Abreu
Diretora do Centro de Ciências da Saúde

Av. Marechal Campos 1468, Maruipe — CEP 29.040.090- Vitória-ES
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UFES
Memorando n° 178/2017 - CCS.

Vitória (ES), 24 de outubro de 2017.

Ao
Presidente do Conselho Universitário
Prof. Dr. Reinaldo Centoducatte

Senhor Presidente,
Considerando que a sessão do Conselho Universitário CUn do dia 26/10/2017
foi cancelada, solicito autorização do CUn para que, via remanejamento de
recursos próprios na fonte 112 do CCS, possamos custear novas 6 bolsas de
estágios não obrigatórios

Respeitosamente;

Prof. De. Gláucia Rodrigue de Abreu
Diretora do Centro de Ciênc. s da Saúde

Av. Marechal Campos 1468, Maruipe — CM' 29.040-090 - Vitória-ES
Telefones: 3335-7201 — 3335-7200
ccsRufes.br
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Centro de
Ciências da Saúde
UFES
Memorando n° 177/2017 - CCS.
Vitória (ES), 24 de outubro de 2017.

À
Pró-Reitoria de Administração - PROAD
Gráfica Universitária

Prezados Senhores,

Vimos por meio deste, solicitar que seja providenciado com recursos DEPE/CCS
a confecção dos seguintes materiais

- 50 blocos de anotação;
- 50 pastas.

Atenciosamente,

Profa. Dra. Gláucia Rodri ues de Abreu
Diretora do Centro de Ciências da Saúde

Av. Marechal Campos 1468, Maruipe — CEP 29.040-090 - Vitória-ES
Telefones: 3335-7201 —3335-7200 — Fax: 3335-7270
ccsribufes.hr

