
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

 
 

38 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO DEPARTAMENTAL 2 

DO CENTRO DE EDUCAÇÃO 3 

FÍSICA E DESPORTOS DA 4 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 5 

ESPÍRITO SANTO, REALIZADA 6 

NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 7 

2019. 8 

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano dois mil e dezenove,às 9 

quatorzes horas  reuniu-se o Conselho Departamental sob a presidência do 10 

Diretor professor Dr. Otávio Guimarães Tavares da Silva e com  a presença 11 

dos seguintes Conselheiros:professora Drª. Márcia Regina Holanda da Cunha- 12 

Vice-Diretora, professora Drª. Erineusa Maria da Silva-Coordenadora do 13 

Colegiado de Curso de Licenciatura em Educação Física,professor Ms. Adriano 14 

Fortes Maia-Chefe do Departamento de Desportos, professora Drª Paula 15 

Cristina da Costa Silva- Sub-chefe do Departamento de Ginástica, professor 16 

Dr.  José Luiz dos Anjos – Representante Pró-tempore do Centro de Educação 17 

Física e Desportos junto o Conselho de Ensino, Pesquisa e 18 

Extensão,professora Drª. Natália Madalena Rinaldi- Coordenadora da Pós-19 

Graduação, Gabriel Santos Casagrande- Representante dos Funcionários, 20 

professor Dr. Danilo Sales Bocalini- Coordenador do Colegiado do Curso de 21 

Bacharelado em Educação Física, professora Drª. Ana Caroline Rigone- 22 

Representante pró-tempore do Centro de Educação Física e Desportos junto 23 

ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Ramon Matheus dos Santos- 24 

Representante Estudantil . Havendo número legal o Senhor Diretor deu início a 25 

reunião................................................................................................................... 26 

EM PAUTA: Leitura da ata da reunião ordinária realizada no dia 30 /10/2019, 27 

que após apreciada foi aprovada por unanimidade. A professora Ethel Noia 28 

compareceu à reunião para agradecer ao Centro pela participação na pesquisa 29 
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eleitoral e informou que o colégio eleitoral realizar-se-á no dia 05/12/2019. Em 30 

seguida com a palavra o professor Otávio procedeu as seguintes 31 

comunicações: [a] Conseguiu junto a PROAD a liberação de R$300.000,00 32 

(trezentos mil reais) do recurso da manutenção predial para a execução de 33 

obras no CEFD, dispostas a seguir: Adequação da antiga CCV, transformação 34 

do atual LESEF em Secretaria Acadêmica (Colegiados e Departamentos), 35 

transformação do atual Colegiado em duas salas de docentes, transformação 36 

da sala atual dos Departamentos em sala da Secretaria Geral, transformação 37 

da sala atual da secretaria Geral em sala de docentes, adequação do espaço 38 

para a instalação do Centro de Memória do CEFD, construção do depósito de 39 

sal no parque aquático, expansão da área coberta do estande de tiro com arco, 40 

pinturas do lado externo do prédio anexo de aulas e do prédio do NUPEM e um 41 

depósito de materiais junto à pista de atletismo; [b] Foram liberados 42 

R$15.000,00 (quinze mil reais) para instalação de condicionadores de ar. Em 43 

seguida com a palavra o professor Danilo comunicou que uma das questões 44 

dissertativas do ENAD foi referente a pesquisa do professor André Leopoldo. A 45 

professora Natália informou que a seleção do Mestrado correu dentro da 46 

normalidade. Com a palavra o professor Adriano informou que a distribuição 47 

das disciplinas 2020/1 foi concluída e que o evento promovido pela professora 48 

Mariana Martins sobre o futebol de mulheres foi um sucesso. Ainda com a 49 

palavra informou ainda que foi criado o perfil do Departamento de Desportos 50 

mo Instagram. O professor Otávio comunicou que o CEFD possui perfis no 51 

Facebook e Instagram. Com a palavra a professora Paula informou que a 52 

distribuição das disciplinas 2020/1 foi concluída. Com a palavra a professora 53 

Erineusa agradeceu aos Departamentos pelo trabalho coletivo acerca da 54 

distribuição de disciplinas. Informou que foram realizadas duas reuniões para 55 

discutir a reforma curricular dos dois cursos. Comentou que essa prática 56 

demandará uma ação diferenciada e é fundamental que o Conselho entenda a 57 

importância desse trabalho no próximo ano. Ainda com a palavra informou que 58 

a semana acadêmica mais uma vez foi bastante bem sucedida. A professora 59 

Paula comentou que no próximo ano será articulado um trabalho maior com os 60 

alunos do curso de Bacharelado para que haja maior participação na Semana 61 

Acadêmica. Com a palavra o professor Otávio comentou que a semana 62 

Acadêmica reconhece o investimento que está sendo feito há anos por parte de 63 

alguns docentes e que eventos como este são muito importantes para a 64 

formação dos alunos. Com a palavra a professora Márcia comentou que acha 65 

difícil a que Semana Acadêmica ocorra no final do semestre e sugeriu que 66 

fosse realizada no meio do semestre. A professora Erineusa informou que não 67 
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poderia ser no meio do período devido a finalização do semestre letivo. Com a 68 

palavra o professor Danilo comentou que os alunos ficam mais atentos as 69 

apresentações culturais do que na apresentação dos TCC. Com a palavra o 70 

professor Otávio comentou que o debate sobre forma, data e conteúdo da 71 

semana acadêmica deveria ser feita na Comissão de Cultura e Departamentos. 72 

O Representante Estudantil Ramon indagou ao professor Otávio acerca da 73 

seleção de bolsas PIA e PAEPE I e II.  O professor Otávio informou que bolsas 74 

PIA são selecionadas pela PROGRAD por meio de apresentação de Projetos 75 

por parte do docente e que o edital do PAEPE será aberto no próximo ano. 76 

PROCESSOS/PROJETOS: [1] Trata o presente do convênio sem repasse de 77 

recursos, na modalidade desenvolvimento institucional, a ser celebrado entre a 78 

UFES e o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para a criação do Centro de 79 

Referência Paralímpico (CRP) nas modalidades atletismo e natação. Atuará 80 

como responsável da UFES pelo convênio o Prof. Otávio Guimarães Tavares 81 

da Silva. O referido convênio terá vigência da data de sua assinatura até 31 de 82 

dezembro de 2020.  Em apreciação, após relato e parecer favorável da 83 

Conselheira professora Drª. Paula Cristina  da Costa Silva, foi aprovado por 84 

unanimidade; [2] Trata o presente processo de realização do evento de 85 

extensão intitulado “X Congresso Brasileiro de Comportamento Motor - CBCM”, 86 

coordenado pela Professora Dra. Natália Madalena Rinaldi, a ser realizado no 87 

período de 21 a 24 de outubro de 2020, na Universidade Federal do Espírito 88 

Santo em   Vitória- ES. Em apreciação após relato e parecer favorável; [3] 89 

Solicitação de afastamento para Licença Capacitação da professora Drª. 90 

Erineusa Maria da Silva, abrangendo o período de 31/01/2020 a 29/02/2020. 91 

Em apreciação, após relato e parecer favorável do Conselheiro professor Dr. 92 

Nelson Figueiredo de Andrade Filho, foi aprovado por unanimidade; [4] 93 

Integração do Laboratório de Análise Biomecânica do Movimento ao 94 

Núcleo de Pesquisa e Extensão em Ciências do Movimento Corporal 95 

(NUPEM). Em apreciação foi aprovado por unanimidade; [5] Solicitação de 96 

realização de atividade esporádica remunerada (Resolução 13/2002) para a 97 

professora Drª. Erineusa Maria da Silva, para ministrar a palestra intitulada “A 98 

Educação Física no contexto escolar” no SESI-ES e atuar como mediadora de 99 

mesa durante a apresentação de trabalho dos docentes da referida rede de 100 

ensino no I Seminário de Práticas Pedagógicas do SESI, no dia 04/12/2019 em 101 

Vitória – ES. Em apreciação foi aprovado por unanimidade; [6] Solicitação de 102 

realização esporádica remunerada (resolução 13/2002) para o professor Dr. 103 

Edson Castardeli, que participará como árbitro de Natação no campeonato 104 

Brasileiro Infantil de Natação de Verão, troféu Maurício Bekenn Cabral no dia 105 
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04/12/2019, no Clube de Regatas Álvares Cabral, pela Federação aquática 106 

Capixaba-FAC. Em apreciação, foi aprovado por unanimidade; [7] Solicitação 107 

de realização de atividade esporádica remunerada (resolução 13/2002) para o 108 

professor Dr. Danilo Sales Bocalini para ministrar aula no Curso de Pós-109 

Graduação Lato Sensu em “Treinamento Funcional e Recuperação 110 

Musculoesquelética” com a aula “Exercício Físico Aplicado para Grupos 111 

Especiais”, a realizar-se no dia 29 e 30 de novembro de 2019, na Universidade 112 

de Vila Velha - Vila Velha- ES. Em apreciação, foi aprovado por unanimidade. 113 

Em seguida o professor Otávio abriu a discussão acerca da representação do 114 

Centro junto ao CEPE relembrando que existem duas propostas em pauta: a 115 

composição do colégio eleitoral pelos docentes e a composição do colégio 116 

eleitoral por docentes, técnico-administrativos e alunos. Outra proposta 117 

sugerida seria colégio eleitoral formado por docentes. Após amplo debate, não 118 

havendo consenso, a continuidade da discussão da referida pauta foi 119 

transferida para a próxima reunião. PALAVRA LIVRE: Não houve....................... 120 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, do que para constar, eu, 121 

Beatriz Cysne Coimbra, secretária administrativa, lavrei a presente ata, que 122 

após lida e aprovada, será por mim assinada e por quem de direito. Vitória,27 123 

de novembro de 2019. 124 

Professor Otávio Guimarães Tavares da Silva - 125 

Professora  Márcia Regina Holanda da Cunha - 126 

Professora  Erineusa Maria da Silva - 127 

Professor  Adriano Fortes Maia - 128 

Professora  Paula Cristina da Costa Silva -  129 

Professor José Luiz dos Anjos – 130 

Professora Natália Madalena Rinaldi -  131 

 Gabriel Santos Casagrande -  132 

Professor . Danilo Sales Bocalini -  133 

Professora  Ana Caroline Rigoni -  134 
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 Ramon Matheus dos Santos - 135 

Beatriz Cysne Coimbra -  136 


