
1 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO 

JUL – DEZ 2016 

OTÁVIO TAVARES E MARCIA CUNHA 
GESTÃO 2016 - 2020 

INTRODUÇÃO 

Relatório de gestão do período compreendido entre 30 de junho e 31 de dezembro de 2016 a 

ser apresentado ao Conselho Departamental do CEFD / UFES. 

Tendo tomado posse em 29 de junho de 2016, nossa gestão assumiu a administração do CEFD 

dando continuidade ao que já estava em desenvolvimento na gestão do Prof. Alexandre Oxley, 

assumindo necessariamente a disponibilidade orçamentária definida anteriormente ao mesmo 

tempo em que, gradativamente, se apropriava da dinâmica cotidiana da gestão do Centro em 

seus diferentes aspectos.  

Tendo contado, como ainda contamos, com o apoio da Prof. Zenólia Figueiredo e do Prof. 

Alexandre Oxley, gestores anteriores do CEFD, era e é necessário também implementar aquilo 

que foi assumido como compromisso junto à comunidade do Centro e que foi escolhido por 

ampla maioria dessa mesma comunidade de docentes, técnicos e discentes. 

Como todos sabem, no contexto destes seis meses iniciais de gestão que este relatório 

apresenta ao Conselho Departamental, vivenciamos no CEFD uma ocupação estudantil (26/10 

a 30/12) e na UFES uma greve unificada, eventos que independente de qualquer avaliação que 

possa ser feita sobre a natureza, mérito, desenvolvimento ou efeitos, reduziram o período 

‘pleno’ da gestão em 2016 a 4 meses. Isto, obviamente impactou no desenvolvimento das 

ações. 

Isto posto, o objetivo principal desse relatório de gestão é prestar contas do que foi realizado 

no CEFD entre julho e dezembro de 2016. Neste contexto, tomaremos como referência a 

plataforma da chapa ‘Vamos em Frente’ acrescentada de outras ações executadas. Lembramos 

que os compromissos assumidos foram divididos esquematicamente em três dimensões 

(pessoas, formação e gestão), todavia muitas vezes interligadas. Assim, algumas ações 

desenvolvidas claramente apresentam relações com mais de uma dimensão das propostas 

aprovadas. Ao final, apresentamos a totalização dos empenhos do ano de 2016 e algumas 

informações de desempenho de setores do CEFD. 

AÇÕES 

VAMOS EM FRENTE COM A GESTÃO 

 Compromisso Ação 

1 Organizar seminários temáticos de 
avaliação, discussão e planejamento para 
o desenvolvimento do CEFD. 

O primeiro seminário sobre Gestão 
acontecerá em 22 de março de 2017. 
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2 
Ampliar a visibilidade do CEFD por meio 
do diálogo com entidades da sociedade 
civil, órgãos de governo e com os outros 
Centros da UFES. 

[1] Foi realizado um ‘café da manhã’ com 
as federações estaduais de esportes 
olímpicos em setembro para 
apresentação da Direção do CEFD e dos 
potenciais de cooperação. 
Compareceram as federações de 
basquetebol, ciclismo, tênis de mesa, tiro 
com arco, triatlo, voleibol. A ação irá 
continuar no ano de 2017. 

[2] Foram feitas reuniões de trabalho 
com os secretários de esporte de Vitória 
e do Estado. No segundo caso, resultou 
em termo de cooperação com o núcleo 
da Rede CEDES do CEFD. A ação irá 
continuar no ano de 2017. 

[3] Foi solicitada parceria com o Centro 
de Artes para o desenvolvimento do 
projeto ARTE FAZ PARTE. A ação irá 
continuar no ano de 2017. 

3 Buscar a ampliar das fontes de captação 
de recursos financeiros para além das 
agências tradicionais de fomento. 

Foram mapeados editais para projetos 
sociais e assemelhados e fundações  para 
oportunidades futuras. 

4 Implantar uma nova sala para a secretaria 
dos colegiados de licenciatura e 
bacharelado melhorando as condições 
para quem nela trabalha e o atendimento 
para os alunos. 

 

Realizado 

5 Ampliar o atendimento da secretaria aos 
alunos em estágio.  

O horário da secretaria do estágio que se 
encerrava às 18 horas agora está 
estendido até às 20 horas. 

6 Buscar recursos para as expansões e 
modernizações que se façam necessárias 
dos laboratórios / grupos de pesquisa e 
do NUPEM. 

Foram obtidos R$331.998,10 para, entre 
outras, a obra de adequação do LAFIBE a 
qual será realizada no primeiro semestre 
de 2017. 

 

7 

Buscar recursos para planejar e construir 
o pavilhão de salas de apoio às 
instalações de atletismo. 

Foi realizado contato com a presidência 
da CBAt para o assessoramento na 
realização do projeto. Aguardamos 
recursos para a continuidade da ação. 

 

8 

Tratar com prioridade a questão da 
segurança, da circulação e da iluminação 
no CEFD. 

Temos mantido contato constante com a 
DSL/PU/UFES para o atendimento de 
nossas demandas.  

A iluminação do caminho entre o prédio 
principal e o NUPEM foi toda recuperada.  

Foi solicitada e aceita a manutenção do 
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posto fixo de vigilância na área do CEFD. 

Foi solicitada a instalação de câmeras de 
vídeo-monitoramento próximas ao 
prédio anexo do CEFD. 

O projeto de reforma da biblioteca 
setorial está sendo alterado para 
aumentar a segurança dos servidores e 
usuários. 

11 Ampliar o número de bicicletários e, se 
possível, dotá-los de cobertura. 

Projeto e orçamento de bicicletário de 40 
lugares feitos. Aguardando recursos. 

12 Melhorar a iluminação das instalações de 
tiro com arco e da sala de lutas. 

O problema de iluminação do estande 
tiro com arco foi solucionado. 

13 Buscar recursos para manutenção e 
melhoria dos espaços para as práticas 
corporais, banheiros e da sala de 
informática. 

Na última compra do ano de 2016, 
obtivemos recursos extras no valor de 
R$25.000,00 para a compra de 
equipamentos para diversos setores e 
laboratórios do CEFD (22 
microcomputadores, geladeira, agitador 
vórtex, e 3 caixas de som com entrada 
USB e Bluetooth) 

14 Reorganizar os espaços da Biblioteca 
Setorial (BS) de maneira a permitir a 
ampliação de seu acervo.  

O processo de integração da Biblioteca 
Setorial ao sistema de bibliotecas da UFES 
foi iniciado e se estenderá por cerca de 2 
anos. 

Foram resolvidas as exigências da 
Ouvidoria Interna da UFES relativas à BS 
(contagem do acervo, segurança, 
manuseio dos recursos). 

Foram empenhados R$331.998,10 para, 
entre outras, para a realização da 
reforma da Biblioteca Setorial no ano de 
2017. 

15 

 

 

 

OUTRAS AÇÕES 

Foram compradas cinco bombas novas 
para as piscinas (R$5.431,00), 
reconfigurada a rede de circulação de 
água e instalado sistema de prevenção de 
alagamento da casa de bombas da 
piscina. 

16 Recontagem completa do almoxarifado e 
implantação da planilha Excel de controle 
do estoque. 

17 Implantação da planilha eletrônica de 
reserva dos espaços. 
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18 Recuperação de todos os ramais 
telefônicos do CEFD que estavam em 
pane. Praticamente todos os ramais da 
administração! 

19 Realização do XIII CONESEF. 

 

 

VAMOS EM FRENTE COM AS PESSOAS 

 Compromisso Ação 

1 Adotar o diálogo, o respeito, a 
transparência e a construção de 
consensos como princípios norteadores 
da administração do CEFD. 

Além da ação cotidiana de diálogo com as 
chefias e representações, deve ser 
destacado o processo de diálogo mantido 
com as lideranças da ocupação estudantil 
do CEFD, a qual resultou na inexistência 
de conflitos físicos e em um acordo de 
desocupação que garante diálogo e que 
está sendo cumprido. 

2 Discutir e implementar uma política 
equalizadora de encargos de ensino, 
pesquisa e extensão. 

 

Foi instalada a Comissão de Política 
Docente do CEFD, composta pelos chefes 
de departamento e coordenadores de 
curso para discutir e elaborar uma 
proposta. 

3 Valorizar os servidores técnico-
administrativos (STA) e as atividades-
meio como fundamentais para o 
desenvolvimento das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão.  

[1] A representante dos STA acompanha 
e participa de todas as decisões 
relacionadas.  

[2] A proposta de resolução sobre 
afastamentos para estudos e 
aperfeiçoamentos dos STA foi discutida 
coletivamente antes da discussão no 
CUn. 

[3] Foi aberta oportunidade de 
apresentação de trabalhos acadêmicos 
dos STA na semana de apresentação dos 
TCC. 

4 Implantar um programa de saúde e bem 
estar para todos os sujeitos do CEFD. 

O programa começará a ser desenvolvido 
no CEFD no mês de abril com o apoio do 
DAS/UFES e do NUPEM. 

5 Melhorar as condições acessibilidade no 
CEFD. 

Rampa de acessibilidade com inclinação 
adequada e guarda-corpo será construída 
no conjunto das obras iniciadas em 
março/2017. 
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6 Melhorar o atendimento às demandas de 
curso dos alunos da graduação e da pós-
graduação. 

[1] O horário da secretaria do estágio que 
se encerrava às 18 horas agora está 
estendido até às 20 horas. 

[2] A sala de informática teve seu parque 
de computadores renovado. 

[3] Definição de sala e infraestrutura para 
a Atlética do CEFD. 

7 Criar um espaço para reuniões de estudos 
e tarefas de grupos dos alunos. 

A sala 3 está reservada na parte da tarde 
como sala de estudos e trabalhos em 
grupo. 

 

 

VAMOS EM FRENTE COM A FORMAÇÃO 

 Compromisso Ação 

1 Apoiar e contribuir com o trabalho das 
Coordenações dos Cursos e dos Núcleos 
Docentes Estruturantes (NDE) nas 
reformas curriculares necessárias. 

A Direção do CEFD e a SEAVIN deram 
todo o apoio no processo de reavaliação 
do curso de bacharelado, o qual subiu da 
nota 1 para a nota 4. 

2 
Reativar a política de avaliação 
continuada de cursos no CEFD. 

Foi instituída a Comissão Própria de 
Avaliação de Centro (CPAC), composta 
por 2 docentes, 2 técnicos, 2 discentes, 1 
egresso e 2 representantes da sociedade 
civil. 

3 
Ampliar os campos de estágio e a oferta 
de turmas de estágio. 

[1] Foi solicitado à PROPLAN a adequação 
do contrato da Conservo de modo a 
contarmos com porteiro nos sábados (8-
17) e domingos (8-14) no CEFD. Isto 
permitirá a oferta de aulas nos sábado no 
CEFD. 

[2] Está em discussão uma ação 
articulada com a PROAECI aos sábados 
que servirá como campo de estágio. 

4 
Apoiar as ações de articulação entre 
extensão, ensino e a pesquisa. 

Apoio a realização do curso de gestão em 
esporte e lazer do núcleo da Rede CEDES 
(2017) o qual integrará atividades de 
extensão e pesquisa. 

5 
Criar o projeto ARTE FAZ PARTE: 
Atividades culturais como complemento 
da formação.  

Em desenvolvimento e com início 
previsto para março de 2017. 
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6 
Incentivar atividades de interação entre 
os alunos dos cursos do CEFD e também 
com os alunos dos demais cursos da 
UFES. 

Atividades em discussão com a Atlética 
do CEFD para desenvolvimento em 2017. 

7 
Estabelecer uma estrutura de apoio 
administrativo para o desenvolvimento 
do curso de mestrado profissional 

Realizado. O curso possui estrutura e 
secretária próprias. 

8 
Apoiar a realização e a participação de 
professores e alunos em eventos 
científicos. 

Foram empenhados R$6.767,90 em 
ajudas de custo, diárias e passagens para 
a participação de professores e alunos 
em eventos científicos, esportivos e 
culturais. 

9 
Discutir com a comunidade do CEFD a 
organização de Jogos Internos. 

Atividades em discussão com a Atlética 
do CEFD para desenvolvimento em 2017. 

 

RECURSOS EMPENHADOS EM 2016 

 
CUSTEIO 

 

 
CONSUMO 

 
33903004 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                565,92  

33903014 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO            5.940,65  

33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE                  68,75  

33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                253,35  

33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO          19.247,40  

33903026 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                    8,00  

33903028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                200,00  

33903029 MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO                148,70  

33903035 MATERIAL LABORATORIAL                372,96  

33903036 MATERIAL HOSPITALAR                507,90  

33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                397,00  

 
DIÁRIAS E PASSAGENS 

 
33903301 PASSAGENS PARA O PAIS            6.277,00  

33903602 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS                490,90  

 
MANUTENÇÃO PREDIAL 

 
33903916 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS          90.214,24  

 
CAPITAL 

 
44905191 OBRAS EM ANDAMENTO        331.998,10  

44905206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO            1.650,00  

44905208 APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.            2.100,00  

44905212 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS            9.223,60  
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44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS          94.578,00  

44905239 EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS            5.431,00  

Total   
         

621.848,99  

 


