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 1 

 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 2 

DO CONSELHO 3 

DEPARTAMENTAL DO CENTRO 4 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA E 5 

DESPORTOS DA UNIVERSIDADE 6 

FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 7 

REALIZADA NO DIA 25 DE 8 

OUTUBRO DE  2017. 9 

Aos  vinte e cinco dias do mês de Outubro do ano dois mil e dezessete, às 10 

quatorze horas, reuniu-se o Conselho Departamental, sob a presidência da 11 

Vice-Diretora no exercício da Direção  professora Drª. Márcia Regina Holanda 12 

da Cunha  e com a presença dos seguintes Conselheiros:  professor Dr. Ivan 13 

Marcelo Gomes- Chefe do Departamento de Ginástica, professor Dr. André 14 

Soares Leopoldo- Chefe do  Departamento de Desportos, o professor Dr. 15 

Antônio Carlos Moraes - Representante do Centro de Educação Física e 16 

Desportos junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, professor Dr. 17 

Maurício dos Santos de Oliveira- Coordenador do Colegiado de Curso de 18 

Bacharelado em Educação Física, Ronie Frizzera Sarmento- Representante 19 

dos Funcionários,professor Dr. André da Silva  Mello- Coordenador da Pós-20 

Graduação, professora Drª. Maria das Graças Carvalho da Silva e Sá- 21 

Decana do Colegiado de Licenciatura em Educação Física. O professor Dr. 22 

Rodrigo Luiz Vancini  justificou sua ausência.Havendo número legal a 23 

Senhora  Vice-Diretora deu início a reunião.................................................... 24 

EM PAUTA:  Leitura da ata da reunião ordinária realizada no dia 27/09/2017, 25 

que após apreciada foi aprovada por unanimidade. A professora Maria das 26 

Graças Carvalho Silva e Sá aprovou somente a leitura. COMUNICAÇÕES: O 27 

professor André Leopoldo indagou se a Direção do Centro saberia informar  28 
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se o Diretório Acadêmico já estava com nova Direção,  tendo em vista o  uso 29 

recorrente de drogas nas imediações da cantina por parte dos alunos. 30 

Questionou ainda  quais seriam as medidas administrativas no que se refere a 31 

utilização dos espaços por parte dos alunos, enquanto não há mobilização 32 

acadêmica no referido Diretório? Ele direcionou a pergunta no sentido de 33 

desocupar esse espaço dos alunos, pois eles estão se drogando e mexendo 34 

com os transeuntes, ficando muito perigoso para quem transita entre o 35 

NUPEM e o Centro. A professora Márcia informou que o Diretório Acadêmico 36 

no momento está desarticulado, estão com dificuldades em montar uma 37 

chapa. Quanto ao uso do cigarro, a percepção é que diminuiu bastante com a 38 

abertura da cantina, entretanto, a Direção tem ciência do uso recorrente de 39 

drogas. O professor Antônio comentou que o uso de drogas no campus é 40 

muito antigo e isso é um assunto para a administração central, resolver. Não 41 

temos como fazer um aluno para de usar drogas. Ele ressalta que quanto ao 42 

Diretório Acadêmico, aquele espaço é dos alunos. No entanto se não há uma 43 

Diretoria com representatividade legal, a Direção do Centro pode trocar a 44 

chave e em seguida entregar a mesma para o Diretório Central dos 45 

Estudantes. O professor André Mello comentou que poderia pensar em 46 

alguma questão pedagógica e chamar os alunos para a discussão. A 47 

professora Graça comentou que acha o assunto muito complexo. Na sua 48 

opinião  deveria registrar o fato primeiramente e encaminhar ao Diretório 49 

Central dos Estudantes. Não é um problema fácil de resolver. Também 50 

acredita numa discussão pedagógica. O Representante dos Funcionários, 51 

Ronie, comentou que concorda com a fala do professor Antônio, no entanto, 52 

acredita que a distância física do Diretório Acadêmico da parte administrativa 53 

facilita esse tipo de conduta.  Caso eles estivessem mais próximos seria mais 54 

fácil o controle sobre os mesmos.  O professor André Mello comunicou que 55 

estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Mestrado em 56 

Educação Física no período de 23/10/2017 a 06/11/2017. Comentou ainda 57 
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que enviou um recurso para a CAPES para que fosse reavaliada, a nota do 58 

referido Programa. O professor Antônio comunicou que foi aprovada no CEPE 59 

a nova Resolução que trata do processo seletivo para professor substituto. A 60 

novidade consiste na exigência da indicação quanto à titulação requerida para 61 

o docente, tais quais: pós-graduação, mestrado ou doutorado.   Deverão 62 

constar também 20 % do professor em efetivo exercício e não contará 63 

docente em licença sem remuneração e em estágio probatório para requerer 64 

o concurso para professor substituto. O professor Ivan informou que no dia 26 65 

de outubro do corrente ano será iniciado a Jornada de Iniciação Científica. A 66 

professora Graça comentou que está na coordenação do Colegiado de Curso 67 

de Licenciatura em Educação Física como decana, fazendo um Pró-tempore 68 

até à providência da nova eleição para a coordenação do Colegiado em 69 

Licenciatura. Com a palavra a professora Márcia promoveu as seguintes 70 

comunicações: os pisos das quadras cobertas ficaram prontos, no entanto, 71 

serão necessários vinte dias para secar e depois será realizada a pintura das 72 

quadras; foi implementada a integração da nossa biblioteca setorial com a 73 

biblioteca central, será realizado uma reforma nas instalações físicas da 74 

biblioteca setorial e todo um procedimento interno de catalogação dos livros 75 

para que seja efetuada a referida integração; será agendada uma reunião 76 

extraordinária deste Conselho para que seja discutido o novo Estatuto da 77 

UFES e a data para o envio do que foi tratado nessa discussão, será o dia 78 

30/10/2017. Ainda com a palavra a professora Márcia comentou que o Núcleo 79 

Docente Estruturante do Bacharelado enviou uma Nota de Orientação aos 80 

Departamentos referente a situação de alunos que, em função do trabalho, 81 

excedem o percentual de faltas previstas pelo Regimento a Universidade, o 82 

NDE orienta que os docentes sigam o Regimento Geral da UFES. Em 83 

seguida o professor André Leopoldo informou que fez uma consulta ao 84 

Procurador Geral da Ufes acerca de faltas dos alunos e foi informado que o 85 

aluno reprovado por falta não pode prestar prova e nenhuma avaliação. 86 
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PROCESSOS/PROJETOS: a) Solicitação de Licença   Capacitação do 87 

professor Dr. José Luiz dos Anjos por um período de 60 (sessenta) dias, a 88 

contar  a partir de 15 de janeiro de 2018. Em apreciação, após relato e 89 

parecer favorável do professor Dr. Luiz Alexandre Oxley da Rocha, foi 90 

aprovado por unanimidade. b) Relatório Final e Encerramento do Projeto de 91 

Extensão do Centro de Educação Física e Desportos ano 2008/2018, 92 

inicialmente coordenado pelo professor Dr. José Luiz dos Anjos e 93 

posteriormente pelo professor Dr. Fabian Tadeu do Amaral. Em apreciação, 94 

após relato e parecer favorável do professor Dr. Rodrigo Luiz Vancini, foi 95 

aprovado por unanimidade. c) Relatório de Licença Capacitação do técnico-96 

administrativo Ricardo Oliveira Celestino, por um período de 90 (noventa) 97 

dias de 29 de Junho a 26 de setembro de 2017. Em                                                                                                                                                                                                               98 

apreciação, após relato e parecer favorável do Representante dos 99 

Funcionários Ronie Frizzera Sarmento, foi aprovado por unanimidade. d) 100 

Solicitação de afastamento com ônus, fonte de financiamento Proap, do 101 

professor Dr. Wagner dos Santos para participar de atividades do Projeto de 102 

Cooperação Internacional "Práticas Avaliativas na formação inicial de 103 

Professores: uma análise das instituições da América Latina" que envolve o 104 

Instituto de Pesquisa em Educação e Educação Física (Proteoria/Ufes/Brasil), 105 

o grupo de pesquisa " Políticas Educativas y Formación Docente. Educación 106 

Física Y Práticas de ensenãnza" do Instituto Superior de Educación Física da 107 

Universidad de La República Uruguay (ISEF/UDELAR/Uruguai) e o Programa 108 

de Licenciatura em Educación Física da Institucíon Universitaria Centro de 109 

Estudios Superiores Maria Goretti I.U. (CESMAG/Colômbia), no período de 05 110 

a 11 de dezembro do corrente ano em Montevideu/Uruguai. Em apreciação, 111 

após relato e parecer favorável do professor Dr. André Soares Leopoldo, foi 112 

aprovado por unanimidade. e) Projeto de Extensão de Atletismo submetido 113 

pelo professor Dr. José Luiz dos Anjos intitulado "Atletismo e Qualidade de 114 

Vida-Práticas Saudáveis", foi retirado de pauta por solicitação do relator 115 
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professor Dr. Antônio Moraes, por entender que o mesmo possuía faltas de 116 

documentação.  f) Com a palavra o professor André Leopoldo indagou  como 117 

ficará as salas de estudos para os docentes novatos recém concursados? 118 

Indagou ainda quando que a Comissão do Vestibular entregará as salas do 119 

Centro, tendo em vista que existem aparelhos de laboratórios que precisam 120 

ser instalados e não há salas. A professora Márcia informou que a Pró-121 

Reitoria de Graduação já está de posse das salas. Entretanto, o Centro 122 

deverá receber essas salas no final do mês de dezembro. O Representante 123 

dos Funcionários Ronie sugeriu que toda a administração do Centro fosse 124 

transferida para a parte nova da antiga CCV e fizesse sala para docentes e 125 

laboratórios na antiga administração. g) Em seguida, a professora Márcia 126 

colocou em discussão o documento referente ao Termo de Imagem de 127 

Adultos e Crianças apresentado pelo professor Dr. Ubirajara de Oliveira, 128 

coordenador da do Núcleo de Extensão. O professor André Leopoldo sugeriu 129 

que fosse seguido a Resolução 510/2016 do Comitê de Ética em Pesquisa.  130 

Em seguida o professor Antônio sugeriu que cada integrante assinasse o 131 

termo de responsabilidade cedendo o direito de uso da imagem. Sendo assim 132 

foi decidida a devolução do referido documento para o professor responsável, 133 

a fim de providenciar as alterações solicitadas. PALAVRA LIVRE: O professor 134 

Antônio informou que haverá no Senado um debate sobre o abuso de 135 

autoridade referente ao suicídio do Reitor da Universidade de Santa Catarina, 136 

professor Luiz Carlos Cancellier de Olivo...................................................... 137 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, do que para constar, eu, 138 

Beatriz Cysne Coimbra, secretária, lavrei a presente ata, que após lida e 139 

aprovada, será por mim assinada e por quem de direito. Vitória, 25 de 140 

Outubro de 2017. 141 

 142 

Professora Márcia Regina Holanda da Cunha -  143 

Professor Ivan Marcelo Gomes-  144 
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Professor  André Soares Leopoldo-  145 
Professor  Antônio Carlos Moraes -  146 
Professor  Maurício dos Santos de Oliveira-  147 
Professor Dr. André da Silva  Mello-  148 

Professora Drª. Maria das Graças Carvalho da Silva e Sá-  149 
Ronie Frizzera Sarmento-                                                              150 
Beatriz Cysne Coimbra- 151 
  152 


