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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  VIRTUAL 1 

DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO 2 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E 3 

DESPORTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL 4 

DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA NO DIA 5 

16 DE DEZEMBRO DE 2020. 6 

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte, às nove horas, reuniu-se o 7 

Conselho Departamental virtualmente, sob a presidência do Vice-Diretor no exercício da 8 

Direção professor Dr. Edson Castardeli e com a presença dos seguintes Conselheiros: 9 

professora Drª. Erineusa Maria da Silva - Coordenadora do Colegiado de Curso de Licenciatura 10 

em Educação Física, professor Dr. Adriano Fortes Maia - Chefe do Departamento de Desportos, 11 

professor Dr. Antônio Carlos Moraes - Chefe do Departamento de Ginástica, professor Dr. 12 

Ueberson Ribeiro Almeida - Representantes do Centro de Educação Física e Desportos junto ao 13 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, professor Dr. Danilo Sales Bocalini - Coordenador do 14 

Colegiado de Curso de Bacharelado em Educação Física, professor Dr. Ubirajara de Oliveira - 15 

Coordenador do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física, professor Dr. Ivan 16 

Marcelo Gomes - Sub-Coordenador do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Educação 17 

Física, acadêmica Núbia dos Santos Alves e o acadêmico Yann Souza de Oliveira. Havendo 18 

número legal o Senhor Vice-Diretor no exercício da Direção deu início a 19 

reunião........................................................................................................................................... 20 

EM PAUTA:  Leitura da ata da reunião ordinária realizada no dia 25/11/2020 que após 21 

apreciada foi aprovada por unanimidade. COMUNICAÇÕES: Com a palavra, o professor 22 

Antônio comunicou que toda a Universidade está encontrando dificuldade de contratar 23 

professor substituto na vaga dos Diretores, entretanto, em contato com a Pró-Reitora de 24 

Gestão de Pessoas- PROGEP, a mesma ficou de encontrar uma solução para esse problema.  25 

Em seguida o professor Adriano comentou que no seu Departamento tem dois docentes para 26 

aposentar-se e uma docente de licença adotante. Indagará formalmente à PROGEP se poderá 27 

contratar professor substituto, enquanto planeja o concurso para professor efetivo. Ainda com 28 

a palavra informou que a disciplina de Estágio supervisionado ficará sob a responsabilidade 29 

dos professores Dr. Rodrigo Aquino e Dr. Danilo Bocalini. Informou que foi aprovado o Ensino 30 

Híbrido, entretanto a Pró-Reitoria de Graduação colocou a responsabilidade da biossegurança 31 

acerca dessas aulas para o docente resolver, sendo assim, os membros do seu Departamento 32 
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não acharam justo. Dessa forma, possui 08 (oito) disciplinas que provavelmente não serão 33 

ofertadas quais sejam: Oficina de Docência em Práticas Aquáticas, ATIF da Docência em 34 

Esportes Individuais, Oficina de Docência de Voleibol e Basquetebol, Oficina de Docência em 35 

Atletismo, Conhecimento e Metodologia dos Esportes Individuais, ATIF da Docência em 36 

Esportes Coletivos (Assumida pelo Professor Francisco Eduardo Caparroz  do Departamento de 37 

Ginástica) e ATIF da Docência em Jogos e Brincadeiras (Assumida pelo Professor Nelson 38 

Figueiredo de Andrade Filho do Departamento de Ginástica). Em seguida com a palavra, a 39 

professora Erineusa comentou que qualquer decisão do Departamento afetará o Colegiado de 40 

Licenciatura. Em seguida, inquiriu ao professor Adriano quando o professor Leonardo Graffius 41 

poderá aposentar-se. O professor Adriano informou que o Professor Leonardo poderá 42 

aposentar-se em 2022, o professor Dr. Amarílio Ferreira Neto sairá de licença capacitação em 43 

junho de 2021, em setembro de 2021 tem outro período de Licença Capacitação e em 44 

dezembro do mesmo ano entrará de férias e em março de 2022 poderá solicitar 45 

aposentadoria. Com a palavra, a professora Erineusa comentou que caso o Departamento não 46 

oferte as disciplinas citadas acima haverá uma sobreposição no semestre, prejudicando os 47 

discentes. Com a palavra, o professor Adriano comentou que disciplinas aquáticas no modo 48 

virtual é bem difícil. A Universidade deverá posicionar-se diante dessa pandemia com a maior 49 

brevidade possível. Em seguida, com a palavra o professor Ueberson comentou que a 50 

PROGRAD defendeu no CEPE um plano de acúmulo de disciplinas e sua comissão argumentou 51 

que estamos diante  de uma  pandemia e não é problema dos  Departamentos esse acúmulo.  52 

informou que a PROGRAD perdeu a votação. Com a palavra, o professor Edson comentou que 53 

de acordo com a Resolução os conteúdos práticos das disciplinas híbridas deverão constar no 54 

Projeto Pedagógico de Curso- PPC. O professor Ueberson comentou que esse conteúdo prático 55 

das disciplinas que estiver ausente do PPC poderá ser negociado essa relação da prática com a 56 

teoria.  Houve outra Resolução acerca do Ensino Híbrido que foi muito debatida e trabalhada, 57 

para que houvesse travas, muito embora contrário ao referido  tipo de Ensino. Em seguida, 58 

com a palavra, o professor Antônio comentou que a Direção deverá ficar muito atenta aos 59 

documentos oriundos da PROGRAD, que tem transformado pequenas situações em 60 

gigantescas. Informou que o Estágio Supervisionado foi ofertado por vontade do docente e 61 

não por imposição do Departamento. Com a palavra, a professora Erineusa comentou que 62 

foram realizados alguns encaminhamentos para o Colegiado acerca da dificuldade de 63 

aprovação de alguns alunos. Alguns encaminhamentos de Estágio Supervisionado e, com 64 

relação as ofertas de disciplinas estão sendo encaminhados com razoabilidade. Com a palavra, 65 

o professor Danilo informou que no Colegiado do Curso de Bacharelado houve algumas 66 

demandas de trabalho de conclusão de curso-TCC. Com relação à avaliação do Ensino-67 

Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial-EARTE o relatório foi negativo ao referido 68 

tipo de Ensino. Em seguida, agradeceu pelo trabalho da professora Drª. Fernanda Simone 69 

Lopes de Paiva e da técnico-administrativa Flávia Maciel Milleri. Com a palavra, o professor 70 

Ivan informou que o Edital para a seleção do Doutorado será disponibilizado ainda esse mês e 71 
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o processo seletivo será em fevereiro   e março de 2021. O Mestrado científico será ofertado 72 

após a seleção do Doutorado. Informou ainda que referente à avaliação do EARTE da Pós-73 

Graduação determinou que a formação ficou precarizada. Quanto à avaliação do EARTE da 74 

graduação, foi muito positivo o compartilhamento de disciplinas pelos docentes. Em seguida, o 75 

professor Ubirajara comunicou que o Mestrado Profissional encontra-se em meio ao processo 76 

seletivo e as aulas devem iniciar-se em maio de 2021. Comentou que cada Colegiado definirá 77 

se o Ensino será Remoto ou Híbrido. PROCESSOS/PROJETOS: [1] Relatório Final Técnico - 78 

Científico do XV Congresso Brasileiro Espírito-Santense de Educação Física- CONESEF, 79 

coordenado pela professora Drª. Márcia Regina Holanda da Cunha e realizado entre os dias 9 e 80 

11/10/2018. Além disso foi apresentado o relatório final do cumprimento do objeto do 81 

referido evento. Em apreciação, após relato e parecer favorável do conselheiro professor Dr. 82 

Antônio Carlos Moraes, foi aprovado por unanimidade. PALAVRA LIVRE: O acadêmico Yann 83 

levantou a questão relacionada à Portaria 150/2020 da Secretaria Estadual de Educação e 84 

Ensino - SEDU que não consta a carga horária das disciplinas de educação física, filosofia e 85 

ciências sociais do Ensino Médio. Em seguida a professora Erineusa comentou que estava 86 

participando de uma reunião com alguns colegas do Ensino Médio, um grupo sem partido, que 87 

faz lobby com relação a essas questões. Informou que outra questão muito importante 88 

discutida é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental- FUNDEB que 89 

a verba foi desviada para o setor privado. O Deputado Federal Felipe Rigoni Lopes foi o relator 90 

e essa pauta será discutida no dia 17/12/2020.  Em seguida, o professor Danilo solicitou ao 91 

professor Antônio que quando o mesmo tiver sucesso quanto ao professor substituto na vaga 92 

do Diretor para informá-lo. Com a palavra, a professora Erineusa comentou que no seu 93 

entender o Centro deverá fazer um documento acerca dessa Portaria acima citada, e enviar 94 

para a SEDU deixando claro o seu descontentamento e se colocou à disposição para ajudar a 95 

escrever o referido documento.  Em seguida, o professor Edson agradeceu imensamente o 96 

apoio dos colegas durante o período de substituição do professor Otávio Tavares na Direção 97 

do Centro. A professora Erineusa cumprimentou em nome do Colegiado de Licenciatura o 98 

professor Edson por sua serenidade na gestão do Centro e sentiu-se bastante contemplada 99 

com seu apoio.  Seguidamente deixou registrado o nível de Representação do Diretório 100 

Acadêmico na Comissão de Acompanhamento do EARTE, na figura do Yann e da Núbia, 101 

contribuindo muito com o funcionamento do Centro. Com a palavra o professor Edson 102 

endossou as palavras da professora Erineusa   com relação aos discentes. Os professores 103 

Antônio , Adriano, Ubirajara e demais docentes também enalteceram elogios  ao professor 104 

Edson  por sua serenidade em solucionar os problemas e por sua capacidade de liderança 105 

durante o período em que permaneceu na Direção. 106 

....................................................................................................................................................... 107 

 108 
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Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, do que para constar, eu, Beatriz Cysne 109 

Coimbra, secretária, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será por mim assinada e 110 

por quem de direito. Vitória, 16 de dezembro de 2020. 111 
 112 

Professor Edson Castardeli - 113 

Professora Erineusa Maria da Silva –  114 

Professor Adriano Fortes Maia –  115 

Professor Antônio Carlos Moraes -  116 

Professor Ueberson Ribeiro Almeida -  117 

Professor Danilo Sales Bocalini – 118 

 Professor Ubirajara de Oliveira – 119 

Professor Ivan Marcelo Gomes -   120 

Acadêmica Núbia dos Santos Alves - 121 

Acadêmico Yann Souza de Oliveira – 122 

Beatriz Cysne Coimbra                                          123 


