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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO(A) CONSELHO TÉCNICO-

CIENTÍFICO DO HERBÁRIO SAMES DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

NORTE DO ESPÍRITO SANTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

ESPÍRITO SANTO, REALIZADA EM 06/07/2020. 

 
 

Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às dez horas e zero minutos, 

foi realizada no(a) Sala na sala de reuniões virtuais a Primeira Sessão Ordinária do(a) 

Conselho Técnico-Científico do Herbário SAMES do Centro Universitário Norte do 

Espírito Santo da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, com a(s) presença(s) 

de Luis Fernando Tavares de Menezes (Presidente), Adriano Alves Fernandes, Andreia 

Barcelos Passos Lima Gontijo, Antelmo Ralph Falqueto, Elisa Mitsuko Aoyama, 

Kamila Jesus de Souza Lerma e Karina Schmidt Furieri, com a(s) ausência(s) 

justificada(s) de Vivian  Estêvam Cornélio e com a(s) ausência(s) de Aparicio da Cruz. 

Havendo número legal de membros presentes, o(a) Senhor(a) Presidente declarou aberta 

a sessão. PAUTA 1: Solicita aprovação do relatório de gestão do ano de 2019. A 

professora Elisa relata a importância de conter no relatório uma relação dos artigos 

produzidos, com parâmetros de catalogação, para ter assim índices científicos para 

apresentação. Kamila informa que há a necessidade de acrescentar normas no projeto 

político-pedagógico e que esta atividade ficará como meta para este ano. Decisão: 

Aprovado(a) por unanimidade. PAUTA 2: Solicita aprovação das normas para 

utilização do acervo do SAMES. O professor Antelmo sugere que no artigo 4º 

especifique o horário de funcionamento do herbário, alterando o texto original no trecho 

...”durante o período diurno”. O professor Luis Fernando ressalta que não há servidor 

disponível somente para o atendimento do herbário e por isso ele só é aberto se estiver 

um responsável presente, impossibilitando assim estipular horário definido. O professor 

Antelmo também faz uma observação para o artigo 5º quando diz que a retirada de 

material da estufa poderá ser solicitada formalmente pelo responsável. Questiona que 

meio formal será utilizado. O presidente esclarece que uma solicitação por email pode 

ser suficiente Decisão: Aprovado(a) por unanimidade. PALAVRA LIVRE: Os 

Conselheiros se manifestam a respeito de eventos previstos antes da suspensão da 

atividades presenciais. O presidente informa que as redes sociais do Herbário SAMES 

poderão ser o meio de comunicação e divulgação de atividades da equipe e, junto com 

os demais, decidem que eventos pr outros eventos virtuais, tal como lives, não serão 

uma opção por enquanto. A Professora Elisa e a Kamila se propõem a consolidar o 

plano pedagógico até o final do ano. Nada mais havendo a tratar, o(a) Senhor(a) 

Presidente agradeceu a presença e declarou encerrada a sessão, e eu, Adriana Venturini 

Sartório, Secretário(a) do(a) Conselho Técnico-Científico do Herbário SAMES do 

Centro Universitário Norte do Espírito Santo, lavrei a presente ata que, após lida e 

aprovada, vai devidamente assinada pelos presentes. São Mateus/ES, 07 de julho de 

2020. 
 
 
 


