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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO

5

SANTO, REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO
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DE 2020.
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Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniu-se do
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Conselho Departamental sob a presidência do Diretor professor Dr. Otávio Guimarães Tavares
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da Silva e com a presença dos seguintes Conselheiros: professor Dr. Edson Castardeli - Vice-
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Diretor, professora Drª. Erineusa Maria da Silva - Coordenadora do Colegiado de Curso de
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Licenciatura em Educação Física, professor Ms. Adriano Fortes Maia - Chefe do Departamento
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de Desportos, professor Dr. Antônio Carlos Moraes - Chefe do Departamento de Ginástica,
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professor Dr. Ueberson Ribeiro Almeida - Representante do Centro de Educação Física e
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Desportos no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, professor Dr. Danilo Sales Bocalini -
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Coordenador do Colegiado de Curso de Bacharelado em Educação Física, professor Dr.

16

Ubirajara de Oliveira - Coordenador do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física,
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professora Drª. Natália Madalena Rinaldi - Coordenadora do Programa de Pós-Graduação

18

stricto sensu em Educação Física, o técnico-administrativo Gabriel Santos Casagrande-
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Representante dos funcionários, o acadêmico Ramon Matheus dos Santos Silva e a acadêmica
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Renata Peixoto Santos Costa. O professor Dr. José Luiz dos Anjos justificou sua ausência.
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Havendo número legal o Senhor Diretor deu início a reunião......................................................

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

EM PAUTA: Leitura da ata da reunião ordinária realizada no dia 24/06/2020 às 15
horas, da ata da reunião extraordinária realizada no dia 24/06/2020 às 16 horas, da ata
da reunião extraordinária realizada no dia 29/06/2020 e da ata da reunião extraordinária
realizada no dia 05/08/2020, que após apreciadas foram aprovadas por unanimidade.
COMUNICAÇÕES: Com a palavra o professor Adriano informou que o Departamento
de Desportos tem encaminhado aos docentes todos os cursos e atividades nesse
momento difícil que estamos passando das aulas presenciais para remoto. Em reunião os
docentes não aprovaram ofertar disciplinas de caráter prático. Foi renovado o contrato
da professora substituta Juliana Saneto e o Departamento possui interesse na
contratação de outro substituto. Em seguida, com a palavra o professor Antônio
comunicou que o Departamento de Ginástica está preparando a oferta das disciplinas a
partir das demandas de graduação e pós-graduação. Apenas as disciplinas de estágio e
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recreação não serão ofertadas. Ainda com a palavra informou que o grande problema
encontrado pelos docentes do Departamento é o pequeno prazo para a preparação das
aulas com o calendário iniciando a partir de 09/08/2020. O Departamento também
solicitou a prorrogação do contrato dos professores substitutos e convidou o professor
Adriano, chefe do Departamento de Desportos, para uma parceria acerca dos
professores substitutos, tendo em vista que o Departamento deseja designar um
substituto ministrando aulas com um docente efetivo. Com a palavra a professora
Erineusa informou que na última reunião da câmara de Graduação ocorrida em 25.08.20 foi
debatido acerca dos pré-requisitos das avaliações no modelo de ensino EARTE. Na reunião
com a câmera de Graduação foi discutido a proposta feita pela câmara local de graduação do
CEFD de incluir o prazo de 48h para os/as estudantes darem a devolutiva no caso das
avaliações assíncronas. Essa proposta será encaminhada ao Conselho de Ensino Pesquisa e
Extensão - CEPE. Em reunião conjunta do Colegiado e com o Núcleo Docente Estruturante –
NDE da Licenciatura em Educação Física foi questionado a possibilidade de oferta da disciplina
de Estágio Supervisionado. Houve concordância em relação a oferta dos dois últimos estágios
(Fundamental II e Ensino Médio) ouvindo o DLCE/CE. Informou que o restante da oferta está
encaminhada, entretanto a quebra de pré-requisito será realizada após as matrículas.
Comentou que está sendo discutido o calendário de provas para evitar sobrecarga . Em

seguida a professora Natália comunicou que o colegiado de docentes da Pós-graduação
aprovou o Ensino Aprendizagem Remoto Temporário Emergencial - EARTE e foi
concluído a grade das disciplinas. Comentou ainda que o calendário também foi
aprovado tendo em vista que é independente da graduação. Com a palavra o professor
Ueberson comentou que não haverá reunião no CEPE esse mês, tendo em vista que as
pautas mais problemáticas já foram aprovadas. Tem sido discutido no momento a
questão dos direitos autorais. Comentou ainda que foi muito discutido a ampliação do
prazo para o início das aulas, entretanto a professora Cláudia Gontijo informou que não
seria possível devido as férias dos docentes e outros impedimentos. Com a palavra, o
professor Otávio comentou que em vinte e um anos de Universidade participou de
muitas reuniões do Conselho Universitário tensas... já presenciou invasão de alunos,
entretanto nunca viu um conjunto de reuniões tão desgastantes e longas como as atuais
reuniões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Foi um grande esforço mental e
físico dos professores Ueberson e José Luiz. Em seguida os parabenizou pelo trabalho
na representação do Centro naquele Conselho. Em seguida, o professor Ubirajara
comentou que o Mestrado profissional está em fase de defesa de dissertação e tem uma
segunda turma programada para acontecer. O Projeto Pedagógico do Mestrado está em
fase de reconstrução. Em seguida o professor Otávio comentou que o Mestrado
Profissional faz parte do Projeto do CEFD em caráter permanente e solicitou que fosse
discutido no colegiado do mesmo e a Direção, envidará todos os esforços para garantir a
abertura da segunda turma. O professor Ubirajara comentou que entende a dimensão e
potencialidade do Mestrado Profissional e estando em rede fica garantido a
continuidade, entretanto, precisa de uma estrutura mais robusta. Com a palavra o
professor Ueberson comentou que o Mestrado Profissional devolve aos municípios o
que o docente está trabalhando no mesmo. O professor Otávio informou que tentou
parceria com os Municípios, no entanto onde avançou mais foi no Município de Vila
2
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Velha. O professor Ueberson informou que o Centro está fazendo parcerias por meio
das Formações para os professores dos Estados e Municípios, sendo assim deveria haver
uma moeda de troca. O professor Otávio comentou que deveremos institucionalizar e
formalizar esses trabalhos de extensão dos docentes do CEFD para que haja uma
contrapartida. Temos o PRÀXIS no Município de Vila Velha e Viana, o ANDORA, o
professor Ueberson e André Mello na Serra e em Vitória. Em seguida, a acadêmica
Renata comunicou que o Diretório Acadêmico promoverá um processo eleitoral para a
nova Coordenação e Representantes nas esferas do Centro em Outubro. E indagou
acerca do documento que o DA enviou sobre as cotas na Pós-Graduação. Com a palavra
a professora Natália informou que conversou com a Representação Estudantil da PósGraduação e que estão trabalhando em uma proposta. O encaminhamento foi uma
discussão com os docentes do Programa e irá proceder uma consulta à Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG. Com a palavra o professor Otávio comentou que
não houve manifestação contrária à solicitação do Diretório Acadêmico e, que no seu
entender, a Universidade Deveria tomar uma iniciativa única diante desse mote. Em
seguida sugeriu que o Diretório acadêmico da graduação entrasse em contato com a
Representação da Pós-graduação para uma conversa com o intuito de que haja uma
troca. Ainda com a palavra comunicou que as obras do Centro estão sendo concluídas,
ainda que lentamente. Entretanto, a obra do depósito de sal (Parque Aquático) e reparo
do telhado foram concluídas. Também foi aprovada a construção de uma calçada de
acessibilidade que liga o Centro ao Parque Aquático, após 40 anos. A estimativa é de
que até o meio do ano de 2021 esteja pronta. Esses recursos foram oriundos da
economia que a Universidade teve durante esse tempo de pandemia com o trabalho
remoto. Foi destinado ao CEFD R$1.400.00,000 (hum milhão e quatrocentos mil reais),
sendo que R$400.000,00(quatrocentos mil reais), serão destinados para reforma da
estrutura do Ginásio de Esporte, adequação da área administrativa. Depende também
das pessoas para providenciarem a mudança e como estamos em pandemia não há
trabalho presencial. No futuro serão abertas janelas em todas as salas que não possuem,
por questão de biossegurança. Será gasto R$700.000,00 (setecentos mil reais) para essa
obra. Com a palavra a professora Erineusa comentou que nas salas grandes de capoeira
e danças as janelas são muito altas e impedem a circulação do ar. Deveria ser feito um
projeto para adequar as mesmas mais baixas, caso contrário não resolverá o problema.
O professor Ueberson indagou se o Centro irá equipar alguma sala para o docente com
todos os equipamentos necessários para o EARTE, em caso de alguma aula específica
ou síncrona. Durante as reuniões do CEPE o Reitor garantiu esse recurso. O professor
Otávio respondeu que não tem nada contra, entretanto tem que ter certeza desse recurso.
Em seguida o professor Edson informou que durante a reunião com o Reitor não foi
mencionado esse tipo de verba. Com a palavra o professor Ueberson comentou que está
na resolução e o Reitor informou que seria muito fácil de liberar. Enfim, caso o Centro
tenha verba seria muito bom para auxiliar o docente em suas aulas.
PROCESSOS/PROJETOS: Homologação da eleição da chapa para Coordenador e
Coordenador Adjunto do Programa de Pós-Graduação em Educação Física-PPGEF para
o Biênio 2020-2022, tendo sido eleitos os professores Dr. Felipe Quintão de Almeida,
para coordenador e Dr. Ivan Marcelo Gomes para Coordenador Adjunto, a partir
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de 12 de setembro de 2020. Em apreciação foi homologado por unanimidade. Em
seguida com a palavra a professora Erineusa solicitou a palavra em nome do
Departamento de Ginástica solicitando que Centro fizesse uma nota coletiva acerca da
solicitação de prorrogação do prazo de entrega dos Planos de Ensino em uma ou duas
semanas, tendo em vista o descompasso que os docentes estão vivenciando, e os
diversos tipos de problemas que poderão ter que lidar com os alunos. Gostariam de
entrar em contato primeiro com a turma, dialogar com esse aluno acerca do Plano de
Ensino, após concordância, enviar ao Departamento para aprovação e iniciar à
disciplina. Após ampla discussão foi aprovado por unanimidade que a Direção do
Centro enviaria um documento à PROGRAD fazendo a solicitação acima citada.
PALAVRA LIVRE: Com a palavra o professor Otávio agradeceu aos professores Drª
Natália Madalena Rinaldi e Dr. Richard Diego Leite por eles terem assumido a
coordenação da Pós-Graduação em Educação Física e saudar por terem colocado seus
nomes, sua energia e seu tempo, numa época que ninguém queria assumir a referida
Coordenação. Foi um processo de aprendizado e cumpriram um papel importante em
manter o Programa vivo, com dedicação e seriedade. Dando continuação parabenizou os
professores Dr. Felipe Quintão de Almeida e Dr. Ivan Marcelo Gomes por assumirem a
nova Coordenação em um período difícil e de instabilidade da CAPES. Enquanto
Diretor do Centro dará todo o apoio necessário para o desenvolvimento dessa nova
gestão..........................................................................................................................
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Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, do que para constar, eu, Beatriz Cysne

143

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

144

por quem de direito. Vitória, 26 de agosto de 2020.
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Professor Otávio Guimarães Tavares da Silva
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Professor Edson Castardeli-
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Professora Erineusa Maria da Silva –
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Professor Adriano Fortes Maia –
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Professor Antônio Carlos Moraes-
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Professor Ueberson Ribeiro Almeida –
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Professor Danilo Sales Bocalini–
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Professor Ubirajara de Oliveira –
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Professora Natália Madalena Rinaldi –
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Técnico-administrativo Gabriel Santos Casagrande-
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Acadêmico Ramon Matheus dos Santos Silva-
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Acadêmica Renata Peixoto Santos Costa-
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Beatriz Cysne Coimbra-
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