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 2 

  ATA  DA REUNIÃO 3 

EXTRAORDINÁRIA DO 4 

CONSELHO DEPARTAMENTAL 5 

DO CENTRO DE EDUCAÇÃO 6 

FÍSICA E DESPORTOS DA 7 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 8 

ESPÍRITO SANTO, REALIZADA 9 

NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 10 

2016. 11 

 12 

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, as quatorze horas,  13 

reuniu-se o Conselho Departamental, sob a presidência do Diretor professor 14 

Dr. Otávio Guimarães Tavares da Silva e com a presença dos seguintes 15 

Conselheiros: professora Drª. Márcia Regina Holanda da Cunha- Vice-Diretora, 16 

professor Dr. Maurício  Santos Oliveira- Coordenador do Curso de Bacharelado 17 

em Educação Física, professor Dr. Edson Castardeli- Chefe do Departamento 18 

de Desportos, professor Dr. Luiz Alexandre Oxley da Rocha- Coordenador do 19 

Curso de Licenciatura em Educação Física, professor Dr. Francisco Eduardo 20 

Caparroz- Chefe do Departamento de Ginástica, professor Dr. André da Silva 21 

Mello- Coordenador da Pós-Graduação, professor Dr. Rodrigo Luiz Vancini- 22 

Representante do Centro de Educação Física e Desportos junto ao Conselho 23 

de Ensino, Pesquisa e Extensão e Beatriz Cysne Coimbra- Representante dos 24 

Funcionários. Havendo número legal o Senhor Diretor deu início a reunião...... 25 

EM PAUTA: Com a palavra o professor Otávio informou que foi aprovada em 26 

assembléia  a greve dos estudantes, entretanto o Diretório Acadêmico Central 27 

indicou ilegítima, uma vez que não havia alunos da Ufes em sua totalidade. 28 
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Com a palavra o professor André informou que no período da ocupação a 29 

secretaria do Programa de Pós-Graduação funcionará na Pró-Reitoria de 30 

Pesquisa e Pós-Graduação.Informou ainda que as aulas da Pós-Graduação 31 

estão sendo ministradas na Divisão  do Departamento de  Pessoas- DDP e que 32 

houve 66 (sessenta e seis) inscritos para o Mestrado. O professor Otávio 33 

informou que a Comissão de professores que está negociando com os alunos 34 

da ocupação  é formada pelos professores Márcia, Luiz Alexandre e ele. 35 

Informou que a Comissão está tentando um  diálogo com os alunos  para a 36 

desocupação do CEFD e parabenizou ao professor Luiz Alexandre por sua 37 

sagacidade e experiência na negociação e gostaria da adesão de outros 38 

professores na referida Comissão. O professor Caparroz comentou que sua 39 

preocupação é se a Comissão dos alunos é a mesma da ocupação e, se for 40 

possível agregar poderia ser pensado em uma representação maior nos 41 

diversos grupos que compõem o Centro. O professor André indagou se a 42 

Comissão  teria que ser do Conselho e Otávio respondeu que sim. O professor 43 

André comentou que na busca de um diálogo os representantes deveriam estar 44 

presentes.  A professora Márcia informou que a pauta  dos alunos é o 45 

alojamento da categoria no Centro. O professor André sugeriu uma reunião 46 

com os setores administrativos para ser definido qual o encaminhamento da 47 

Direção e dos Departamentos durante esse período. O professor Rodrigo 48 

questionou se os alunos que não estão no movimento receberam alguma 49 

informação sobre a pauta. O professor Alexandre  comentou que não é o 50 

momento de discutir uma pauta local. Com a palavra o professor Caparroz 51 

informou que algumas falas não o representam, porque há obscuridade de 52 

fatos. No seu entender a ocupação se deu devido às duas reuniões do 53 

Conselho Departamental que foram canceladas. Segundo ele, a votação do 54 

processo de solicitação de alojamento dos grupos Pet não houve e expôs o 55 

relator.O professor Alexandre comentou que continua dizendo que o 56 

movimento estudantil do Cefd sempre tensionou e na sua opinião o movimento 57 

estudantil é uma escola importante que todos deveriam participar, porque 58 
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dessa forma será produzido o pensamento crítico. Com a palavra o professor 59 

Otávio comentou que entende a opinião do professor Caparroz. Estava 60 

convencido quanto a questão do alojamento e, entende  que teria sido melhor 61 

discutir previamente  a questão do alojamento nas dependências do Centro, 62 

antes da solicitação do grupo PET/CEFD. Comentou também que está 63 

convencido  que essa pauta  deveria ser discutida. E informou que o ponto 64 

público para ocupação é a pauta nacional. O professor André comentou que 65 

enquanto os alunos ocupam os professores desocupam o CEFD. O professor 66 

Rodrigo comentou que esses movimentos deveriam ser mais humanizados, 67 

pois quanto mais nos afastamos, mais favorecemos a entrada de pessoas mais 68 

truculentas. O professor Edson comentou que a tônica da ocupação é ocupar e 69 

resistir e, essa resistência passa por truculência. Concorda que essa ocupação 70 

é a mais severa da Universidade. A Representante dos funcionários comentou 71 

que a maioria dos técnicos solicita a desocupação dos espaços do Centro. 72 

Com a palavra, o professor Maurício comentou que concorda com a decisão do 73 

juiz de liberar os espaços administrativos e salas de aula, entretanto, mantendo 74 

aos alunos o direito a manifestação. O professor Alexandre comentou que 75 

deveríamos tratar desse assunto não como pauta e sim porque estamos juntos 76 

como parte  de nosso trabalho. O professor Caparroz comentou que, se eles 77 

estão ocupando e a pauta é nacional, na verdade é a política pública social que 78 

está sendo implementada pelo governo. E ele enquanto membro do Conselho 79 

Departamental, Chefe do Departamento de Ginástica e docente não está do 80 

lado do Governo. Após ampla discussão a reunião foi suspensa......................... 81 

 Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada do que para constar eu, 82 

Beatriz Cysne Coimbra, Secretária, lavrei a presente ata, que após lida e 83 

aprovada, será por mim assinada e por quem de direito. Vitória, 10 de 84 

Novembro de 2016. 85 

Professor Otávio Guimarães Tavares da Silva- 86 

Professora  Márcia Regina Holanda da Cunha- 87 
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Professor  Maurício  Santos Oliveira- 88 

Professor  Edson Castardeli-  89 

Professor  Luiz Alexandre Oxley da Rocha-  90 

Professor  Francisco Eduardo Caparroz-  91 

Professor  André da Silva Mello- 92 

Professor  Rodrigo Luiz Vancini-  93 

 Beatriz Cysne Coimbra 94 


