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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO DEPARTAMENTAL DO CENTRO 2 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS DA 3 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 4 

SANTO, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO 5 

DE 2020. 6 

Aos vinte e quatro dias   do mês de junho do ano dois mil e vinte, às quinze horas, reuniu-se o 7 

Conselho Departamental sob a presidência do Diretor professor Dr. Otávio Guimarães Tavares 8 

da Silva e com  a presença dos seguintes Conselheiros:  professora Drª. Erineusa Maria da Silva 9 

- Coordenadora do Colegiado de Curso de Licenciatura em Educação Física, professor Ms. 10 

Adriano Fortes Maia - Chefe do Departamento de Desportos, professor Dr. Antônio Carlos 11 

Moraes- Chefe do Departamento de Ginástica, professora Drª. Ana Carolina Capellini Rigoni - 12 

Representante do Centro de Educação Física e Desportos no CEPE (suplente), professor Dr. 13 

Danilo Sales Bocalini– Coordenador do Colegiado de Curso de Bacharelado em Educação Física, 14 

professor Dr. Ubirajara de Oliveira – Coordenador do Programa de Mestrado Profissional em 15 

Educação Física, professora Drª. Natália Madalena Rinaldi - Coordenadora do Programa de Pós-16 

Graduação stricto sensu em Educação Física, Professor Dr. José Luiz dos Anjos – Representante 17 

do Centro de Educação Física e Desportos no CEPE,  o técnico-administrativo Gabriel Santos 18 

Casagrande- Representante dos funcionários e a acadêmica Fabíola Oliveira Batista - 19 

Representante dos Estudantes e o acadêmico Ramon Matheus dos Santos Silva  Havendo 20 

número legal o Senhor Diretor deu início a reunião..................................................................... 21 

EM PAUTA:O professor Otávio deu início a reunião com a leitura das atas das 22 

reuniões ordinárias realizadas nos dias 13/04/2020 e 28/05/2020, da ata da reunião 23 

extraordinária realizada no dia 03/06/2020 às 14 horas e da reunião extraordinária 24 

realizada no dia 03/06/2020 às 15horas que após apreciadas foram aprovadas por 25 

unanimidade. COMUNICAÇÕES: A Conselheira Professora Drª ana Carolina 26 

comunicou que foi aprovada no CEPE a Resolução nº19/2020 , referente  às 27 

disciplinas de natureza de trabalho de conclusão de curso para os alunos finalistas. 28 

PROCESSOS/PROJETOS:  a] Relatório de Licença capacitação do professor Dr. 29 

Antônio Carlos Moraes, realizado no período de 15/07/2019 a 15/12/2019. Em 30 

apreciação após relato e parecer favorável do Conselheiro professor Dr. Danilo Sales 31 

Bocalini foi aprovado por unanimidade.b] Homologação da Decisão 006/2020/CEFD, 32 
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referente ao ad referendum da aprovação da eleição para Chefe e Sub-Chefe  do 33 

Departamento de Desportos, tendo sido eleito os professores Ms. Adriano Fortes 34 

Maia e Drª. Ana Paula Lima Leopoldo, para Chefe e Sub-Chefe, respectivamente, por 35 

um período de 02 anos, a partir de 22 de junho de 2020.c] MEMORANDO 04/202O - 36 

D.A. “26 DE JUNHO” descrito a seguir:No último dia 18 de junho de 2020, o Ministério da 37 

Educação revogou a Portaria N°13 de 2016, que institui cotas para programas de pós-38 

graduação, no último ato do ex-ministro Abraham Weintraub. A portaria está dentro de uma 39 

agenda de conquistas protagonizada pelos movimentos sociais, sobretudo movimento negro, 40 

em discussões acerca da necessidade de políticas que tenham como compromisso a 41 

democratização de espaço historicamente reservados a um grupo racial. Com maior exemplo 42 

disso temos a Lei N°12711 de 2012 que institui as cotas na graduação e as históricas 43 

audiências do Supremo Tribunal Federal que aprovaram a constitucionalidade destas.Apesar 44 

da Portaria N° 559 de 2020 ter sido revogada, as cotas na pós-graduação ainda não são 45 

obrigatórias. A adesão da mesma tem sido configurada a partir de debates e posições 46 

políticas de universidades e programas de pós-graduação que tem compreendido a 47 

importância das ações afirmativas enquanto elemento fundamental para a consolidação de 48 

um país justo e igualitário. Mas não é só isso, é o entendimento de que a universidade precisa 49 

refletir a sociedade que queremos construir.A ciência e a produção do conhecimento não são 50 

neutras. Uma breve e simples análise histórica é capaz de identificar o quanto a ciência 51 

moderna é um dos maiores pilares da naturalização do racismo. As teorias raciais do século 52 

XIX foram uma das grandes justificativas para a continuação da destruição de países do 53 

continente africano e da América em prol do projeto de civilização europeu que culminou 54 

em consequências devastadoras para a humanidade. Ademais, partindo do pressuposto de 55 

que o racismo é um elemento estruturante de todas as relações sociais e que opera enquanto 56 

modo “normal” da organização social, a universidade e seus programas de pós-graduação 57 

quando não se comprometem com o combate ao racismo são coniventes com sua 58 

reprodução. De maneira mais específica, se concordarmos com os estudos que afirmam que 59 

desde  o    seu surgimento do Brasil a Educação Física esteve comprometida com o poder 60 

dominante na serventia de instituições como a medicina, a instituição militar e o esporte, 61 

estamos entendendo primordialmente que a área ao longo de sua história esteve 62 

diretamente ligada a discriminação do corpo negro, da eugenia e dos estereótipos raciais. 63 

Isso nos convoca para uma densa discussão dos compromissos políticos que assumimos em 64 

um passado recente e que iremos assumir em um futuro que urge pela sobrevivência da 65 

democracia.Por isso confiantes do compromisso do Centro de Educação Física e Desportos na 66 

construção de uma Universidade Federal do Espírito Santo que esteja comprometida com a 67 

sociedade e com os princípios da equidade, solicitamos ao Conselho Departamental que 68 

encaminhe um pedido ao colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação Física para 69 

que este discuta a Portaria N°13 de 2016 do MEC e as possibilidades de adesão da mesma em 70 
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seus processos de seleção e de distribuição de bolsas a exemplo do Programa de Pós-71 

Graduação em Psicologia Institucional, Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, 72 

Programa de Pós-Graduação em Política Social, Programa de Pós-Graduação em Artes e 73 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Territorialidade da UFES, por meio da 74 

constituição de uma comissão para esse fim.Diretório Acadêmico “26 de junho” Gestão 75 

“Movimenta o CEFD”. Em apreciação, foi decidido por unanimidade que seria acolhido e  76 

encaminhado o referido documento à Coordenação da Pós-Graduação em Educação Física, 77 

para ser  discutido por seu colegiado.PALAVRA LIVRE: Com a palavra o professor Adriano 78 

agradeceu aos colegas do Departamento de Desportos, tendo em vista que a eleição para 79 

chefe e sub-chefe foi aprovada por unanimidade pelos membros do colegiado composta por 80 

vinte e três docentes. Em seguida agradeceu a parceria dos coordenadores dos colegiados 81 

dos cursos,  aos membros do Conselho Departamental e ao professor Otávio. Com a palavra o 82 

professor Otávio parabenizou ao professor Adriano  pelos trabalhos e pela parceria crítica e 83 

séria enquanto chefe do Departamento de Desportos. O professor Antônio também 84 

parabenizou o professor Adriano por mais uma gestão como chefe do referido 85 

Departamento....................................... 86 

 87 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, do que para constar, eu, Beatriz Cysne 88 

Coimbra, secretária, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será por mim assinada e 89 

por quem de direito. Vitória, 24 de junho de 2020. 90 

Professor  Otávio Guimarães Tavares da Silva-  91 

Professora  Erineusa Maria da Silva –  92 

Professor  Adriano Fortes Maia –  93 

Professor  Antônio Carlos Moraes-  94 

Professora  Ana Carolina Capellini Rigoni –  95 

Professor  Danilo Sales Bocalini–  96 

Professor  Ubirajara de Oliveira –  97 

Professora  Natália Madalena Rinaldi –  98 

 Professor  José Luiz dos Anjos –  99 

Técnico-administrativo Gabriel Santos Casagrande-  100 
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Acadêmica Fabíola Oliveira Batista –  101 

Acadêmico Ramon Matheus dos Santos Silva- 102 

Beatriz Cysne Coimbra-   103 

 104 


