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  ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO DEPARTAMENTAL  DO 2 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E 3 

DESPORTOS DA UNIVERSIDADE 4 

FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 5 

REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO 6 

DE  2018. 7 

Aos  vinte e nove  dias do mês de agosto do ano dois mil e dezoito, às quatorze 8 

horas, reuniu-se o Conselho Departamental, sob a presidência do Diretor professor 9 

Dr. Otávio Guimarães Tavares da Silva e com a presença dos seguintes 10 

Conselheiros: professora Drª. Márcia Regina Holanda da Cunha - Vice-Diretora, 11 

professora Drª. Ana Cláudia Silvério Nascimento - Sub-Chefe do Departamento de 12 

Ginástica, professor Ms. Adriano Fortes Maia - Chefe do Departamento de 13 

Desportos,  professora Drª. Maria das Graças Carvalho Silva  de Sá - Coordenadora  14 

do PPGEF, professor Dr. Maurício dos Santos Oliveira - Coordenador do Curso de 15 

Bacharelado em Educação Física,  professor Dr. Antônio Carlos Moraes  e professor 16 

Dr. Rodrigo Luiz Vancini- Representantes do Centro de Educação Física e Desportos 17 

junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, professor Dr. Nelson Figueiredo 18 

de Andrade Filho - Coordenador do Mestrado Profissional. A professora Drª. 19 

Erineusa Maria da Silva  e o técnico-administrativo Ronie Frizzera Sarmento 20 

justificaram suas ausências. Havendo número legal o Senhor Diretor deu início a 21 

reunião............................................................................................................................ 22 

EM PAUTA:  O professor Otávio  deu início a reunião convidando a professora 23 

Kalinne Aroeira, Diretora do Departamento de Desenvolvimento Pedagógico da 24 

PROGRAD, que com a palavra informou que estava promovendo uma visita ao 25 

Conselho Departamental dos Centros para se apresentar e informar sobre a 26 

importância do Projeto Pedagógico dos Cursos- PPC. Orientou que no extrato 27 

de ata de aprovação do PPC deverão estar elencadas todas as disciplinas e os 28 

planos estabelecidos pelos colegiados dos cursos.  Informou que em breve 29 

será enviado  um  documento  solicitando  que os Centros  possam sugerir  30 

temas para propiciar  a realização da Formação Continuada para os docentes, 31 

com o intuito de viabilizar   o assunto específico do interesse de cada curso.  32 

Em  seguida,  informou que ela e sua equipe estarão a disposição para sanar 33 

quaisquer dúvidas. Dando continuidade a reunião o professor Otávio procedeu 34 

a leitura da  ata da  reunião ordinária realizada no dia 26/06/2018, que após 35 

apreciada foi aprovada por unanimidade. COMUNICAÇÕES: o professor 36 

Antônio comunicou que o CEPE iniciará a discussão de uma resolução 37 

referente a progressão dos docentes, tendo em vista que as comissões 38 

internas não estão dando conta de trabalhar os processos dentro do prazo e 39 
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muitos docentes estão sendo prejudicados, uma vez que o Procurador não 40 

permite que seja efetuado o pagamento retroativo. O professor Otávio indagou 41 

se foi discutido no CEPE a possibilidade da realização de um PAD único para 42 

os Departamentos. O professor Antônio informou que essa pauta será discutida 43 

também futuramente. O professor Rodrigo comunicou que a partir do mês de 44 

setembro a Universidade voltará a oferecer o serviço de revisão de inglês para 45 

os Programas de Pós-Graduação. O professor Otávio informou que a UFES se 46 

responsabilizará também pelo pagamento da publicação do artigo, bem como 47 

viabilizará à ida do docente a congressos com recursos do Fundo de Apoio à 48 

Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. O professor Adriano 49 

comunicou que o Departamento de Desportos constituiu uma nova comissão 50 

para elaborar o PAD/2019. Ainda com a palavra, o professor Adriano informou 51 

que os professores Rodrigo Vancini e Danilo Bocaline  tiveram seus projetos de 52 

pesquisa aprovados pela FAPES. Com a palavra o professor Otávio informou 53 

que a Coordenação de Procedimentos Disciplinares do Gabinete do Reitor 54 

solicitou a indicação de nomes de 03 docentes, 03 técnicos e 03 alunos para 55 

formarem um banco de membros de comissões de Sindicância, de Processo 56 

Administrativo Disciplinar e de Inquérito Administrativo. A professora Ana 57 

Cláudia informou que já está presidindo uma comissão de sindicância, indicada 58 

pela Reitoria e, que no seu entendimento deveria ser indagado às pessoas se 59 

elas possuem interesse de participar. O professor Nelson comunicou que a 60 

turma do Mestrado Profissional já está indo para a quarta disciplina. No 61 

momento está atendendo demanda da CAPES para inserção do nome dos 62 

alunos com bolsas no sistema. Em seguida com a palavra o professor Otávio 63 

emitiu as seguintes comunicações:1) foi aprovada a obra  do campo de “futebol 64 

socaite” do Centro. Comentou que a mesma está orçada em R$507.000,00 65 

(quinhentos e sete mil reais e que a origem dos recursos viabilizar a obra é o 66 

da emenda parlamentar; 2) foi aprovada a lista de compras de material 67 

permanente  com o recurso da Emenda Parlamentar. No entanto, em função 68 

dos preços médios dos orçamentos consolidados apresentados, foi necessário 69 

a retirada de alguns itens, pois o recurso total não era suficiente. 3) Apresentou 70 

uma sondagem de opinião dos alunos por meio de um questionário, um projeto 71 

piloto da Direção,  acerca  de questões no que se refere  a qualidade dos 72 

equipamentos e espaços do CEFD. Foi observado que os banheiros, vestiários 73 

do módulo 3 e a sala de anatomia foram os equipamentos com avaliação 74 

menos positiva por parte dos alunos.  PROCESSOS/PROJETOS:1)Termo de 75 

adesão como Prestador de Serviço Voluntário requerido pela professora 76 

Roberta Luksevicius Rica para ministrar a disciplina Treinamento  Desportivo 77 
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e Competição Escolar do Departamento de Desportos, no segundo semestre 78 

de 2018. Em apreciação, após relato e parecer favorável do professor Dr. 79 

Antônio Carlos Moraes, foi aprovado por unanimidade. 2)Termo de Adesão 80 

como Prestador de Serviço Voluntário requerido pelo professor João 81 

Francisco de Oliveira Junior para ministrar a disciplina Fundamentos do 82 

Treinamento Desportivo do Departamento de Desportos, no segundo semestre 83 

de 2018. Em apreciação, após relato e parecer favorável do Representante dos 84 

Funcionários Ronie Frizzera Sarmento, foi aprovado por unanimidade.3) 85 

Solicitação de concessão de Licença  para Capacitação para a servidora Maria 86 

Luzia de Lima, por um período de 90 (noventa) dias, a partir de 22/10/2018. 87 

Em apreciação, após relato e parecer favorável do Representante dos 88 

Funcionários Ronie Frizzera Sarmento, foi aprovado por unanimidade. 4) 89 

Homologação da eleição para Coordenação do  Programa de Pós-Graduação 90 

em Educação Física, tendo sido eleitos os professores Drª. Natália Madalena 91 

Rinaldi  como Coordenadora e Dr. Richard Diego Leite como coordenador 92 

adjunto para o biênio 2018/2020,  partir de 01/09/2018. Em apreciação foi 93 

aprovado por unanimidade. 5) Solicitação de concessão de Licença  para 94 

Capacitação para o servidor Luiz Guilherme Colnago Soares, por um período 95 

de 90 (noventa) dias, a partir de 10/10/2018. Em apreciação, após relato e 96 

parecer favorável do Representante dos Funcionários Ronie Frizzera 97 

Sarmento, foi aprovado por unanimidade. 6) Solicitação de afastamento das 98 

atividades docentes apresentada pelo professor Dr. Edson Castardeli para 99 

gozar a primeira parcela da Licença Capacitação, no período de 03 de 100 

dezembro de 2018 a 01 de janeiro de 2019. Em apreciação, após relato e 101 

parecer favorável da professora Drª. Ana Cláudia Silvério Nascimento foi 102 

aprovado por unanimidade. 7) Solicitação de afastamento das atividades 103 

docentes apresentada pelo professor Dr. Edson Castardeli para gozar a 104 

segunda parcela da Licença Capacitação, no período de 04 de fevereiro de 105 

2019 a 04 de abril de 2019. Em apreciação, após relato e parecer favorável da 106 

professora Drª. Ana Cláudia Silvério Nascimento foi aprovado por unanimidade. 107 

8) Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Clube de Natação e 108 

Regatas Álvares Cabral e a Universidade Federal do Espírito Santo por um 109 

período de um ano, a partir da assinatura, com o propósito de ampliar a prática 110 

de esportes para crianças, adolescentes e jovens, tendo como objetivos 111 

fomentar a inclusão social, o fortalecimento da educação e o desempenho em 112 

competições esportivas locais, regionais e nacionais. Em apreciação, após 113 

relato e parecer favorável do professor Ms. Adriano Fortes Maia, foi aprovado 114 

por unanimidade. 9) Solicitação de afastamento de atividades administrativas 115 
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do professor Dr. Otávio Guimarães Tavares da Silva, entre os dias 04 a 12 116 

de outubro de 2018 em Buenos Aires - Argentina, para participação no 117 

‘Olympism in Action Forum’, evento organizado pelo Internacional Olympic 118 

Commitee e para supervisão da coleta de dados da pesquisa em andamento 119 

do doutorando Adriano Lopes de Souza,   aluno  vinculado ao PPGEF/CEFD. 120 

Em apreciação, após relato do professor Dr. Maurício Santos Oliveira foi 121 

aprovado por unanimidade. 10) Solicitação de afastamento do professor Dr. 122 

Ivan Marcelo Gomes entre os dias 02 e 22 de outubro de 2018 , para fins de 123 

uma visita técnica de curta duração relacionada às atividades de reuniões 124 

administrativas e de pesquisa relacionadas ao Projeto de Cooperação 125 

Internacional "Sentidos sobre a Educação do corpo no Brasil e na Argentina: 126 

artefatos  culturais e biopolítica" que envolve o LESEF/UFES e o CIES 127 

(Universidad Nacional de La Plata- Argentina). As atividades serão organizadas 128 

pelo Centro interdisciplinario Cuerpo, Educacion y Sociedad da Universidade 129 

Nacional de La Plata e serão realizadas  na Facultad de Humanidades y 130 

Ciências de la Educacion/UNLP. Em apreciação, após relato e parecer 131 

favorável da professora Drª. Márcia Regina Holanda da Cunha, foi aprovado 132 

por unanimidade.11) Solicitação de afastamento do professor Ms. Fábio Luiz 133 

Loureiro entre os dias 17 e 26 de setembro de 2018  para  Buenos Aires- 134 

Argentina , para  visita técnico-científica e pesquisa. O docente promoverá 135 

coleta de dados para seu doutoramento e participará do batismo e graduação 136 

de alunos de capoeira, bem como seminários e cursos de formação no 9º 137 

Encontro Educativo do Núcleo de Capoeira Buenos Aires, Grupo Beribazu. Em 138 

apreciação, após relato e parecer do professor Dr. Nelson Figueiredo de 139 

Andrade Filho, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi colocado em 140 

votação as aprovações ad-referendum do Conselho Departamental das 141 

seguintes solicitações: Afastamento didático da professora Drª. Rosianny 142 

Campos Berto  para realizar visita técnica de curta duração no período de 29 143 

de agosto a 01 de setembro de 2018 em Berlim, na Alemanha e no período de 144 

03 a 07 de setembro de 2018 em Lisboa, Portugal e solicitação do Programa 145 

de Pós-Graduação em Educação Física para liberação de salas durante o 146 

período de horário especial para defesa/qualificação dos alunos Vinícius 147 

Martins Penha e Victor Machado de Oliveira. Por fim, foi aprovado por 148 

unanimidade o parecer favorável do professor Dr. Rodrigo Luiz Vancini à 149 

solicitação de uso do auditório do CEFD e das salas de aula 1, 2 e 3 para a 150 

realização do Fórum de Estudos Olímpicos, organizado pelo Prof. Otávio 151 

Tavares e grupo de pesquisa ARETE, entre os dias 2 e 3 de outubro de 2018. 152 

PALAVRA LIVRE: Com a palavra o professor Nelson informou que é avaliador 153 
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do Instituto Nacional e Estudos e Pesquisas Educacionais –INEP  e que 154 

provavelmente na próxima semana estará participando de sua primeira 155 

avaliação, entretanto, suas atividades acadêmicas e administrativas não serão 156 

prejudicadas........................................................................................................... 157 

 158 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, do que para constar, eu, Beatriz 159 

Cysne Coimbra, secretária, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será por 160 

mim assinada e por quem de direito. Vitória, 29 de agosto de 2018. 161 

Professor Otávio Guimarães Tavares da Silva-  162 

Professora  Márcia Regina Holanda da Cunha –  163 

Professora  Ana Cláudia Silvério Nascimento –  164 

Professor  Adriano  Fortes Maia –  165 

Professora  Maria das Graças Carvalho Silva  de Sá – 166 

 Professor  Maurício dos Santos Oliveira –  167 

Professor  Antônio Carlos Moraes  -  168 

Professor Rodrigo Luiz Vancini-   169 

Professor  Nelson Figueiredo de Andrade Filho-    170 

Beatriz Cysne Coimbra-       171 


