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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO DEPARTAMENTAL DO CENTRO 2 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS DA 3 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 4 

SANTO, REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 5 

2020. 6 

Aos vinte e oito dias  do mês de maio do ano dois mil e vinte, às quinze horas e trinta minutos, 7 

reuniu-se o Conselho Departamental sob a presidência do Diretor professor Dr. Otávio 8 

Guimarães Tavares da Silva e com  a presença dos seguintes Conselheiros: professora Drª. 9 

Marcia Regina Holanda da Cunha – Vice-Diretora, professora Drª. Erineusa Maria da Silva - 10 

Coordenadora do Colegiado de Curso de Licenciatura em Educação Física, professor Ms. 11 

Adriano Fortes Maia - Chefe do Departamento de Desportos, professor Dr. Antônio Carlos 12 

Moraes- Chefe do Departamento de Ginástica, professora Drª. Ana Carolina Capellini Rigoni - 13 

Representante do Centro de Educação Física e Desportos no CEPE (suplente), professor Dr. 14 

Danilo Sales Bocalini– Coordenador do Colegiado de Curso de Bacharelado em Educação Física, 15 

professor Dr. Ubirajara de Oliveira – Coordenador do Programa de Mestrado Profissional em 16 

Educação Física, professora Drª. Natália Madalena Rinaldi - Coordenadora do Programa de Pós-17 

Graduação stricto sensu em Educação Física, professor Dr. José Luiz dos Anjos – Representante 18 

do Centro de Educação Física e Desportos no CEPE, o técnico-administrativo Gabriel Santos 19 

Casagrande- Representante dos funcionários,o acadêmico Ramon Matheus dos Santos e a 20 

acadêmica Fabíola Oliveira Batista - Representante dos Estudantes. Havendo número legal o 21 

Senhor Diretor deu início a 22 

reunião............................................................................................................................... 23 

EM PAUTA:1] Aprovação por meio de ad referendum  da solicitação para exercer atividade 24 

esporádica remunerada  do professor Danilo Sales Bolcalini para ministrar palestra/aula 25 

intitulada”Fisiologia Cardiovascular e Exercício Físico”, no curso de Pós-Graduação intitulado 26 

Atividades Físicas para prevenção, tratamento de doenças e Promoção de Saúde do Instituto 27 

Israelita de Ensino e Pesquisa do Hospital Israelita de Ensino e Pesquisa do Hhospital Israelita 28 

Albert Einstein no dia 23 de maio do corrente ano, ofertado virtualmente e com carga horária 29 

de 8 horas. Em apreciação, foi aprovado por unanimidade; 2]Alteração do cronograma da 30 

Decisão nº005/2020, referente as Normas com o objetivo da pesquisa eleitoral para a escolha 31 
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do Diretor e Vice-Diretor do Centro de Educação Física e Desportos, para o quadriênio 32 

2020/2024. Disposto a seguir: 01 de junho de 2020- Inscrição das chapas no horário das 8:30 33 

h às 20:00h;02 de junho de 2020- Divulgação das chapas inscritas;03 de junho de 2020-Prazo 34 

para contestação acerca das chapas inscritas;05 de junho2020- Envio da primeira remessa de 35 

material de campanha. As demais datas abaixo permanecem as mesmas do cronograma 36 

anterior:10 de junho2020- Envio da segunda remessa de material de campanha  das chapas e 37 

debate entre as chapas e o público interessado (o horário será combinado entre as chapas);18 38 

de junho de 2020- Votação das 00:00h às 23:59 h;19 de junho de 2020- apuração e divulgação 39 

dos resultados até às 17 horas. Em apreciação foi aprovado por unanimidade;3] Comissão de 40 

Biossegurança Local. O professor Otávio comentou que diante da necessidade da constituição 41 

de comissões internas de biossegurança solicitou que os  Departamentos indicassem nomes de 42 

docentes  para participarem das mesmas em seguida procedeu as seguintes informações: a 43 

comissão administrativa será composta pelos servidores: Ronie Frizzera Sarmento, Judite 44 

Vieira Rocha Maciel e Flávia Maciel Milleri; Comissão da Extensão- Lígia Ribeiro e Silva Gomes 45 

e demais docentes indicados pelos Departamentos ; Biblioteca Setorial, Eliete  com orientação 46 

do Diretor da Biblioteca Central;Comissão de Ensino- Será constituída pelos membros dos 47 

Núcleos Docentes Estruturantes, colegiados de cursos e indicação do Diretório Acadêmico 26 48 

de junho; Comissão dos Laboratórios e academia- Coordenação do NUPEM. O Dr. Marcelo  Vaz 49 

de Mello Demian trabalhará  como  assessoria geral das referidas Comissões e com o COE. Em 50 

apreciação foi aprovado por unanimidade.4]Discussão acerca da proposta da ADUFES de 51 

suspensão do calendário acadêmico. Após ampla discussão foi aprovado por maioria a 52 

seguintes manifestação transcrita a seguir:MANIFESTAÇÃO DO CEFD SOBRE A SITUAÇÃO DO 53 

CALENDÁRIO ACADÊMICO:Considerando a proposição da Adufes em suspender o Calendário 54 

Acadêmico de 2020 e as interpretações de diferentes instâncias da Universidade diante de tal 55 

proposição, o Centro de Educação Física e Desportos, por meio de sua representação no 56 

CEPE/UFES, apresenta a sua posição sobre o tema, construída em reunião de seu Conselho 57 

Departamental do dia 28/05/2020:1)A proposta de suspensão do calendário, encaminhada 58 

pela Adufes, não está suficientemente delimitada. Nos termos em que foi encaminhado, o 59 

documento deixa dúvidas sobre o que deve ser suspenso. O Calendário Acadêmico, para além 60 

das atividades de ensino, nas modalidades presencial e à distância, contempla outras ações 61 

que, de maneira remota, continuam em curso. Na avaliação do CEFD, essas atividades devem 62 

ser mantidas, pois contribuem para mitigar os impactos causados por uma paralisação total da 63 

Universidade.2)O CEFD assume uma posição de defesa intransigente da vida. As circunstâncias 64 

que impedem o desenvolvimento das atividades presencias foram determinadas por motivos 65 

de força maior, que fogem do controle ou da decisão dos docentes, técnicos-administrativos e 66 

discentes, não podendo esses serem penalizados por situações que colocam as suas vidas em 67 

risco. Diante do novo cenário imposto pela pandemia, constatamos dificuldades de ordem 68 

estrutural, psicoemocional e socioeconômica entre profissionais e estudantes que precarizam 69 

e desqualificam as condições de trabalho, sobretudo, àquelas relacionadas ao ensino. Nesse 70 
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sentido, afirmamos, de modo oficial, a posição do CEFD pela manutenção da suspensão das 71 

atividades presenciais até as condições seguras de retorno.3)Não obstante às condições 72 

adversas, decorrentes da impossibilidade do trabalho presencial, os docentes e técnicos 73 

administrativos do CEFD têm mantido um intenso trabalho, em ambiente virtual, nas 74 

diferentes dimensões das atividades acadêmico-administrativas da Universidade, tais como: a) 75 

reuniões para discutir a reforma curricular, demandada pelas novas diretrizes de formação em 76 

Educação Física; b) orientações (graduação, iniciação científica, mestrado 77 

profissional/acadêmico e doutorado); c) revisão de relatórios de iniciação científica e 78 

submissão de novos subprojetos; e) participação em bancas de qualificação e defesa – 79 

mestrado e doutorado; f) coordenação de projetos de extensão, que continuam em ambiente 80 

virtual; g) produções científicas (artigos, livros, capítulos, trabalhos para eventos); h) pareceres 81 

para periódicos e entidades científicas, como Capes e CNPq; i) reuniões de grupos de pesquisa; 82 

j) participação nas reuniões de diferentes representações da UFES (Ex: CEPE, Comitê de Ética, 83 

Iniciação Científica, etc); k) Submissão de projetos à Editais; l) Participação nas reuniões 84 

ordinárias e extraordinárias de colegiados; m) Participação nas reuniões das comissões 85 

internas do CEFD/UFES (NDE, Comissão de Reforma Curricular etc); dentre outras atividades. 86 

Como explicitado, há muito trabalho, de maneira não presencial, sendo realizado. 4) Para além 87 

das atividades em curso, o CEFD projeta um canal permanente de diálogo com a administração 88 

superior da UFES e seus Centros de ensino para, com base na valorização da vida e na ciência, 89 

avaliar cenários e propor encaminhamentos para a UFES cumprir de maneira ética e 90 

responsável a sua função social em tempos de 91 

excepcionalidade...........................................................................................................................   92 

 93 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, do que para constar, eu, Beatriz Cysne 94 

Coimbra, secretária, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será por mim assinada e 95 

por quem de direito. Vitória, 28 de maio de 2020. 96 

 97 

Professor  Otávio Guimarães Tavares da Silva -             98 

Professora  Marcia Regina Holanda da Cunha 99 

Professora  Erineusa Maria da Silva –  100 

Professor  Adriano Fortes Maia –  101 

Professor  Antônio Carlos Moraes-  102 

Professora  Ana Carolina Capellini Rigoni –  103 
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Professor  Danilo Sales Bocalini–  104 

Professor  Ubirajara de Oliveira –  105 

Professora  Natália Madalena Rinaldi –  106 

Professor  José Luiz dos Anjos –  107 

 Gabriel Santos Casagrande-  108 

 Ramon Matheus dos Santos-  109 

 Fabíola Oliveira Batista –  110 

Beatriz Cysne Coimbra 111 

 112 


