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 1 

 ATA DA REUNIÃO 2 

EXTRAORDINÁRIA DO 3 

CONSELHO DEPARTAMENTAL 4 

DO CENTRO DE EDUCAÇÃO 5 

FÍSICA E DESPORTOS DA 6 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 7 

ESPÍRITO SANTO, REALIZADA 8 

NO DIA 30 DE OUTUBRO DE  9 

2017. 10 

Aos trinta dias do mês de Outubro do ano dois mil e dezessete, às quatorze 11 

horas, reuniu-se o Conselho Departamental  sob a presidência do Diretor 12 

professor Dr. Otávio Guimarães Tavares da Silva e com a presença dos 13 

seguintes Conselheiros:  professor Dr. André Soares Leopoldo - Chefe do 14 

Departamento de Desportos, professor Dr. Rodrigo Luiz Vancini - 15 

Representante do Centro de Educação Física e Desportos junto ao Conselho 16 

de Ensino, Pesquisa e Extensão, professor Dr. Maurício  dos Santos de 17 

Oliveira - Coordenador do  Colegiado do Curso de Bacharelado  em 18 

Educação Física, professora Drª Maria das Graças Carvalho  Silva de Sá - 19 

Decana do Colegiado  de Curso de Licenciatura em Educação Física, 20 

professor Dr. Ivan Marcelo Gomes - Chefe do Departamento de Ginástica, 21 

professor Dr. André da Silva Mello - Coordenador da Pós-Graduação. 22 

Havendo número legal o Senhor Diretor deu início a 23 

reunião........................................................................................................... 24 

EM PAUTA: Com a palavra o professor Otávio iniciou a reunião e comentou 25 

que o intuito dessa reunião seria reabrir a discussão sobre o novo Estatuto da 26 

Ufes, o qual  estabelece a possibilidade de extinção dos Departamentos no 27 

Centro. Lembrou que uma primeira reunião foi feita em 26 de outubro de 28 
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2016, com a comissão da universidade que trata do assunto e que após 29 

aquela reunião, a proposta de reforma do estatuto foi alterada para permitir 30 

que os Centros de Ensino optem pela manutenção dos departamentos ou 31 

não.E em seguida abriu a palavra aos Conselheiros. O professor André 32 

Leopoldo indagou se as secretarias de Colegiados e Pós-Graduação seriam 33 

integradas. O professor Otávio respondeu que não. Informou ainda que as 34 

funções gratificadas permaneceriam no Centro e poderiam ser utilizadas em 35 

outros cargos. A professora Graça comentou que é uma questão complicada, 36 

pensou em como ficaria o  quorum para as reuniões e o impacto sobre vagas 37 

para docentes. O professor Ivan comentou que a questão do comparecimento 38 

às reuniões não será um problema novo pois já ocorre na universidade. O 39 

professor André Mello entende que a lógica da proposta é economicista e no 40 

seu ponto de vista primeiramente deverá ser vista de onde estão vindo essas 41 

mudanças. Se for do atual Governo Federal, é contra. Outro ponto que o 42 

preocupa é até onde esta nova configuração administrativa influenciará as 43 

definições epistemológicas dos cursos. O professor André Leopoldo 44 

comentou que isso poderá impactar também na diminuição de bolsas. Sendo 45 

assim, deverá ser ponderado antes de tomarmos qualquer decisão as 46 

vantagens e desvantagens dessa possível extinção dos Departamentos.  O 47 

professor Maurício comentou que outra dúvida seria para onde iria as 48 

atribuições dos Departamentos? O professor Otávio comentou que a parte 49 

acadêmica para os Colegiados de curso e a parte administrativa para a 50 

Secretaria do Centro. O professor Ivan comentou que já trabalhou em uma 51 

Instituição em que não havia Departamentos e que todas discussões se 52 

davam no âmbito do Colegiado de Curso e que a instituição funcionava muito 53 

bem. O professor Otávio comentou que enviará novamente o link que dá 54 

acesso ao Estatuto da Universidade e que marcará outras reuniões para dar 55 

continuidade a discussão, pois essa será uma decisão que o terá que ser 56 

tomada e muito bem pensada, tendo em vista que os Departamentos ainda 57 
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não levaram a discussão para seus pares. Em seguida, o professor Otávio 58 

comentou que considerou a discussão muito boa e informou que quando 59 

retornar de suas férias marcará outra a reunião para dar continuidade ao 60 

exame do tema.............................................................................................. 61 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, do que para constar, eu, 62 

Beatriz Cysne Coimbra, secretária, lavrei a presente ata, que após lida e 63 

aprovada, será por mim assinada e por quem de direito. Vitória, 30 de 64 

Outubro de 2017. 65 

 66 

Professor Otávio Guimarães Tavares da Silva-                    67 
Professor André Soares Leopoldo- 68 
Professor Ivan Marcelo Gomes-  69 

Professor Rodrigo Luiz Vancini-  70 
Professor André  da Silva Mello- 71 

Professor Maurício dos Santos de Oliveira- 72 
Professora Maria das Graças Carvalho Silva de Sá- 73 

Beatriz Cysne Coimbra-  74 


