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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 30 DE MAIO 8 

DE 2018. 9 

Aos  trinta dias do mês de maio do ano dois mil e dezoito, às quatorze horas, 10 

reuniu-se o Conselho Departamental, sob a presidência do Diretor professor 11 

Dr. Otávio Guimarães Tavares da Silva e com a presença dos seguintes 12 

Conselheiros: professora Drª. Márcia Regina Holanda da Cunha - Vice-13 

Diretora, professora Drª. Ana Cláudia  Silvério Nascimento – Sub- Chefe do 14 

Departamento de Ginástica, professor Dr. André Soares Leopoldo - Chefe do 15 

Departamento de Desportos,  professora Drª Erineusa Maria da Silva - 16 

Coordenadora do Colegiado de Curso de Licenciatura em Educação Física, 17 

professores Dr. Antônio Carlos Moraes e Dr. Rodrigo Luiz Vanini - 18 

Representantes do Centro de Educação Física e Desportos junto ao Conselho 19 

de Ensino, Pesquisa e Extensão, professor Dr. Nelson Figueiredo de Andrade 20 

Filho-coordenador do Mestrado Profissional em Educação Física, Gabriel 21 

Santos Casagrande- Representante dos Funcionários(suplente) . Havendo 22 

número legal o Senhor Diretor deu início à reunião. Os professores Felipe 23 

Quintão de Almeida e Maurício dos Santos de Oliveira  justificaram  suas 24 

ausências. ..................................................................................................... 25 

EM PAUTA: O professor Otávio deu início a reunião e apresentou o técnico –26 

administrativo da PROPLAN, Pedro Paulo, que emitiu uma pequena 27 

explicação acerca da  necessidade de  continuidade ao Planejamento 28 
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Estratégico  do CEFD  já existente, para o período de 2018 a 2023. Foi 29 

sugerido pelo servidor que o Centro trabalhe com os membros do Conselho 30 

Departamental na elaboração do referido Planejamento, dando sequência ao 31 

Planejamento realizado anteriormente. O professor Otávio agradeceu a 32 

presença do referido servidor e após sua saída deu seguimento a reunião 33 

com a leitura da ata da reunião ordinária realizada no dia 10/01/2018, da ata 34 

da reunião extraordinária realizada no dia 02/03/2018 e da reunião ordinária 35 

realizada no dia 25/04/2018 que após apreciadas foram aprovadas por 36 

unanimidade.COMUNICAÇÕES: O professor Otávio emitiu as seguintes 37 

comunicações: Os servidores terceirizados estão de aviso prévio, o que pode 38 

causar queda da qualidade dos serviços prestados; Foi necessária a 39 

realização de um termo aditivo de R$2.700,00 (dois mil e setecentos) reais 40 

para a realização da obra no LAFIBE/NUPEM dentro do conjunto de obras em 41 

execução no CEFD; a inauguração da ampliação da biblioteca setorial do 42 

CEFD será no dia 26/06/2018. Em seguida o professor André comunicou que 43 

esta seria sua última reunião enquanto Chefe do Departamento de Desportos, 44 

adicionalmente comentou a necessidade de reativação das representações 45 

estudantis nos Departamentos, Colegiados de Cursos e Conselho 46 

Departamental uma vez que esses setores estão sem representações há 47 

mais de um ano. Com a palavra a professora Erineusa comentou que há um 48 

grupo de alunos com interesse em reativar o Diretório acadêmico “26 de 49 

Junho”. Informou que mobilizou representantes de cada uma das turmas do 50 

curso de licenciatura e a representação estudantil para o Colegiado de Curso 51 

da Licenciatura. O professor Antônio sugeriu que esses alunos providenciem 52 

entre seus pares uma representação também para o Conselho 53 

Departamental. A professora Erineusa comentou que os referidos alunos 54 

fizeram algumas solicitações e que gostaria de discutir isto com os docentes. 55 

O professor Nelson sugeriu convidá-los para participarem de uma reunião do 56 

Conselho Departamental. A professora Márcia sugeriu que houvesse 57 
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primeiramente uma reunião com os docentes, alunos e colegiados dos 58 

cursos. O professor Rodrigo sugeriu que fosse anexado na página do Centro 59 

um organograma das instâncias do CEFD/UFES. Em seguida informou 60 

acerca da Semana Acadêmica do Centro no período de 18/06 a 22/06/2018  e 61 

foram definidos os seguintes eventos: Segunda-feira: apresentação de TCC’s 62 

e Seminário de Estágio Supervisionado do bacharelado; Terça-feira: “Papo de 63 

Boleiro” - O futebol, a Copa e o Brasil com os professores Ubirajara de 64 

Oliveira , Mariana Zuanetti e o jornalista Rodrigo Ronchi, Apresentação de 65 

TCC’s, “Papo de Boleiro” com o ex-jogador Geovani Silva e “Braçadas de 66 

Anchieta” palestra com nadador de águas abertas Márcio Junqueira; Quarta-67 

feira: Exibição do filme ‘’ Fahrenheit 451” seguido de debate, apresentação do 68 

grupo Melanina,  apresentação de TCC’s; Quinta-feira: Viva Dança, Festa 69 

Junina do LAEFA, apresentação de TCC’s; Sexta-feira: Apresentação de 70 

TCC’s, Festa Junina do CEFD. PROCESSOS/PROJETOS: Homologação da 71 

eleição para Chefe e Sub-Chefe do Departamento de Desportos tendo sido 72 

eleitos os professores Ms. Adriano Fortes Maia e Drª. Ana Paula Lima 73 

Leopoldo para Chefe e Sub-Chefe respectivamente, por um período de 02 74 

(dois) anos, de 01 de junho de 2018 a 01 de junho de 2020. Em apreciação foi 75 

aprovado por unanimidade. Solicitação de afastamento das atividades 76 

administrativo-acadêmicas para licença capacitação da professora Drª. 77 

Paula Cristina da Costa Silva, em Vancouver- Canadá, no período de 16 de 78 

julho a 10 de setembro de 2018. Em apreciação, após relato e parecer 79 

favorável do professor Dr. Rodrigo Luiz Vancini, foi aprovado por 80 

unanimidade. Solicitação de licença capacitação para técnico-administrativa 81 

Reginalda Pereira de Oliveira Marino por um período de 90 (noventa) dias a 82 

partir de 01/10/2018. Em apreciação, após relato e parecer favorável do 83 

Representante dos Funcionários Ronie Frizerra Sarmento, foi aprovado por 84 

unanimidade. Solicitação do Departamento de Desportos acerca de 85 

manifestação do Conselho Departamental a ser endereçada ao Gabinete do 86 
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Reitor e à Procuradoria Federal na UFES respeito da importância da 87 

permanência da professora Drª. Ana Paula Lima Leopoldo no corpo docente 88 

do Centro de Educação Física e Desportos, assim apresentada: “Em virtude 89 

de possibilidade da exoneração da professora Drª. Ana Paula Lima 90 

Leopoldo, este Departamento se posicionou a favor da manutenção da 91 

professora ao quadro da Universidade e solicita providências ao Conselho 92 

Departamental e à Procuradoria da UFES empenho jurídico de defesa pela 93 

manutenção do cargo da docente, dada sua inquestionável qualidade 94 

profissional e contribuição para o desenvolvimento dos cursos de graduação 95 

‘Licenciatura e Bacharelado em Educação Física’ e Pós Graduação em 96 

Educação Física (PPGEF), bem como a partir da contribuição da docente 97 

para a Instituição a qual é comprovada em suas diversas progressões já 98 

realizadas’. Foi esclarecido que tal solicitação se faz necessária em 99 

decorrência da tramitação judicial do processo que corre na justiça federal 100 

relativo ao concurso público que resultou na nomeação da professora (edital 101 

43/2009) e que esteve sob risco de anulação, com a exoneração da 102 

professora como consequência. Após ampla discussão dos membros do 103 

Conselho Departamental foi aprovado por unanimidade o encaminhamento 104 

proposto pelo Prof. Otávio Tavares, Diretor do CEFD, de encaminhar 105 

manifestação do Conselho baseada no documento encaminhado pela Direção 106 

à Procuradoria Federal e à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP em 107 

fevereiro do corrente ano, quando da decisão judicial então prolatada de 108 

anulação do concurso recebida pela Universidade.Com a palavra o professor 109 

Otávio apresentou para conhecimento  aprovação por meio de “ad-110 

referendum” da solicitação de utilização da pista de atletismo para Carlos 111 

Machado Oliveira para treinamento físico contínuo durante o primeiro 112 

semestre do corrente ano, nas terças e quintas- feiras no horário das 07:00 às 113 

08 horas. O que foi homologado pelos Conselheiros. Em seguida o professor 114 

Otávio apresentou o orçamento do CEFD para o exercício 2018. Salientou 115 



 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

 
 

13 
 

que o recurso do nosso Centro representa 4% da Universidade. O professor 116 

André sugeriu que a atribuição dos recursos de ajuda de custo seja feita por 117 

meio de um edital. Colocado em apreciação, o orçamento do CEFD para o 118 

ano de 2018 foi aprovado por unanimidade. O professor Nelson comentou 119 

que na condição de coordenador do Mestrado Profissional solicitou a inclusão 120 

do mesmo na discussão do orçamento do Centro, tendo em vista que o 121 

referido Mestrado não possui nenhum recurso. Com a palavra o professor 122 

Otávio informou que não há recurso de diária e passagens para todos os 123 

docentes. O professor André referendou a proposta feita pela Direção de 124 

discussão para criação de um Plano de Atividades Docente - PAD unificado. 125 

Após discussão foi decidido à criação de uma Comissão formada pelo Diretor 126 

do Centro e dos dois Chefes dos Departamentos para discutir o mote acima 127 

citado. Em seguida o Diretor apresentou a manifestação do Conselho 128 

Departamental acerca da aprovação do Projeto da Escola Sem Partido 129 

descrito a seguir: “Conselho Departamental do Centro de Educação Física e 130 

Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo – CEFD/UFES vem por 131 

meio deste manifesto expressar sua preocupação para com o projeto de lei n° 132 

225/2017 do vereador Davi Esmael (PSB) que institui o Programa Escola Sem 133 

Partido em todo o sistema municipal de ensino de Vitória. Segundo consta no 134 

projeto o objetivo de sua aprovação é prevenir a prática da doutrinação 135 

política e ideológica nas escolas, o que comprometeria a liberdade de escolha 136 

dos estudantes e das suas famílias. Entendemos que iniciativas como este 137 

projeto de lei representam uma ameaça ao caráter laico do estado e à 138 

liberdade de pensamento e expressão sobrepondo um sistema de crenças e o 139 

conhecimento do senso comum ao conhecimento científico. Se, por um lado, 140 

a educação pública não deve ser espaço de doutrinação de nenhuma 141 

espécie, por outro é também um ato político, não se reduzindo apenas a 142 

transmissão de conhecimentos descontextualizados. A partir destas 143 

considerações, o CEFD/UFES, instituição com o mais antigo curso de 144 
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formação de professores de Educação Física em atividade no país, repudia 145 

vigorosamente a aprovação do projeto de lei em tramitação, confiando que os 146 

vereadores da cidade de Vitória não aprovem o referido projeto de lei e 147 

preservem o princípio constitucional da liberdade de pensamento e expressão 148 

no sistema educacional público de nossa cidade”. Colocado em apreciação foi 149 

aprovado por unanimidade. Em seguida o professor Nelson sugeriu que fosse 150 

publicado na página do Centro o referido documento. PALAVRA LIVRE: O 151 

professor André solicitou providências da Direção do CEFD no que se refere 152 

as trocas das lâmpadas dos postes de iluminação dispostos na passarela que 153 

liga o Centro ao NUPEM, em seguida agradeceu aos colegas e ao secretário 154 

do Departamento de Desportos, Gabriel Casagrande,  pela contribuição 155 

durante o período que ele esteve na Chefia do Departamento. O professor 156 

Otávio com a palavra agradeceu ao trabalho do professor André enquanto 157 

Chefe do referido Departamento. O professor Nelson comentou que no dia 158 

29/05/2018 saiu o resultado da CAPES referente à Residência Pedagógica e 159 

ao PIBID e  ressaltou que não haverá bolsas para todos os alunos. A 160 

professora Ana Cláudia informou que foi publicado o edital para professor 161 

substituto para o Departamento de Ginástica, na área de Estágio 162 

Supervisionado. O período de inscrição será de 06 a 08 de Junho do corrente 163 

ano.................................................................................................................. 164 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, do que para constar, eu, 165 

Beatriz Cysne Coimbra, secretária administrativa, lavrei a presente ata, que 166 

após lida e aprovada, será por mim assinada e por quem de direito. Vitória, 30 167 

de maio de 2018. 168 

 169 

 Professor Otávio Guimarães Tavares da Silva  -        170 

Professora  Márcia Regina Holanda da Cunha -  171 
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Professora  Ana Cláudia Silvério Nascimento –  172 

 Professor  André Soares Leopoldo –  173 

Professora  Erineusa Maria da Silva –  174 

Professor Antônio Carlos Moraes - 175 

 Professor Rodrigo Luiz Vanini –  176 

 Professor  Nelson Figueiredo de Andrade Filho-  177 

Gabriel Santos Casagrande-  178 

Beatriz Cysne Coimbra- 179 


