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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL DO 1 

CONSELHO DEPARTAMENTAL DO CENTRO 2 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS DA 3 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 4 

SANTO, REALIZADA NO DIA 25 DE 5 

NOVEMBRO DE 2020. 6 

Aos vinte e cinco dias    do mês de novembro do ano dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniu-7 

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

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

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

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

Antônio Carlos Moraes- Chefe do Departamento de Ginástica, professores Dr. José Luiz dos 12 

Anjos e Dr. Ueberson Ribeiro Almeida- Representantes do Centro de Educação Física e Desportos 13 

junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, professor Dr. Danilo Sales Bocalini– 14 

Coordenador do Colegiado de Curso de Bacharelado em Educação Física, professor Dr. Ubirajara 15 

de Oliveira – Coordenador do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física, professor 16 

Dr. Felipe Quintão de Almeida - Coordenador do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em 17 

Educação Física,   acadêmica Renata Peixoto Santos Costa e    o acadêmico Ramon Matheus dos 18 

Santos Silva. Havendo 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 23/09/2020 e das atas das 21 

reuniões extraordinárias realizadas nos dias: 14/10/2020, 27/10/2020 e 04/11/2020, que após 22 

apreciadas foram aprovadas por unanimidade. COMUNICAÇÕES: Com a palavra, o professor 23 

Adriano comunicou que recebeu o nome das discentes Sâmara Sena Franca, Bianca da Vitória e 24 

Renata Peixoto Santos Costa como representantes discentes do Departamento de Desportos e 25 

que em  reunião, foi feito a distribuição das disciplinas no modo remoto. O Departamento está 26 

aguardando o posicionamento oficial da Universidade e da pandemia acerca do  sistema híbrido. 27 

O acadêmico Ramon indagou ao professor Adriano se o Departamento iria ofertar a disciplina 28 

de anatomia na parte da tarde. O professor Adriano respondeu que não. Em seguida, o professor 29 
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Antônio comunicou que O Departamento de Ginástica está em reunião permanente. Sendo 30 

assim, quando surge um problema resolve-se imediatamente. Foi realizada oferta das disciplinas 31 

da mesma forma que do semestre 2020/1. Ainda com a palavra comentou que a professora 32 

Adriana Estevão dará entrada na aposentadoria e o Departamento ficará atento com relação a 33 

vaga da mesma. O professor Edson solicitou ao professor Antônio para ficar atento para que 34 

essa vaga não seja direcionada para o banco de vagas da Universidade. Em seguida, o professor 35 

Antônio comentou que o IFES da Bahia está aproveitando concursos de outras Instituições 36 

Federais e está dando muito certo. Caso a referida professora se aposente ainda esse ano 37 

poderemos tentar esse procedimento acima citado. O professor Edson solicitou que o 38 

Departamento fosse discutindo a área do concurso. Com a palavra, o professor Antônio 39 

respondeu que o Departamento de Ginástica adotou para todos  os concursos  a área Teoria e 40 

Prática. Em seguida, com a palavra, o professor Danilo comunicou que o Representante Discente 41 

do Colegiado do Curso de Bacharelado foi o acadêmico Felipe Hadade. Informou ainda que a 42 

disciplina de anatomia não será ofertada devido as diversas optativas. Com a palavra, o 43 

acadêmico Ramon comentou que essa era uma preocupação dos estudantes. Em seguida, a 44 

professora Erineusa informou que o Colegiado de Licenciatura está no período de ofertas, 45 

entretanto está correndo tudo bem. Somente o estágio tem sido uma preocupação, tendo em 46 

vista que o Centro de Educação não   definiu suas ofertas de disciplinas. Estava programando a 47 

recepção dos calouros, no entanto como está sendo muito corrido preferiu deixar para 2021/1. 48 

O professor José Luiz informou que juntamente com outros Conselheiros do Conselho de Ensino 49 

Pesquisa e Extensão- CEPE estão procedendo mudanças na resolução referente a concurso 50 

público.  Uma delas refere-se à documentação que deverá ser encaminhada digitalizada. Ainda 51 

com a palavra, comentou que nada foi discutido acerca de estágios no referido Conselho. Em 52 

seguida, à acadêmica Renata comentou acerca dos estágios, informando que as escolas irão 53 

abrir para aulas no próximo ano. Com a palavra, o professor Danilo comentou que quando 54 

procurou   o professor José Luiz, enquanto Representante do CEPE, foi com o intuito de saber 55 

acerca dos estágios com relação a PROGRAD, se havia aprovado algum documento no CEPE. As 56 

Resoluções 44 e 45 da PROGRAD, irão nos nortear com relação aos Estágios supervisionados. 57 

Informou ainda que não está confiante no momento, para adotar qualquer conduta com relação 58 

a essa seara. O professor Edson comentou que o Colegiado poderia adotar uma disciplina prática 59 

e outra teórica, uma vez que o CEPE deve estar com muitas discussões pendentes e o prazo 60 

poderá ficar muito apertado para a oferta de estágio. Entretanto, o professor Danilo informou 61 

que iria aguardar o posicionamento da PROGRAD. Com a palavra o professor Felipe informou 62 

que o Programa submeteu dois Editais à FAPES denominado PROCAP e PROAPEM com o intuito 63 

de conseguir verba. Comentou que está trabalhando na Plataforma Sucupira e o edital para a 64 

seleção do Doutorado em Educação Física está sendo confeccionado e deverá ficar pronto em 65 

dezembro e o processo seletivo será em janeiro de 2021.  A professora Erineusa inquiriu ao 66 
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professor Felipe acerca da discussão das políticas de cotas para os alunos da Pós-Graduação. 67 

Com a palavra, o professor Felipe informou que ele, enquanto coordenador, é sensível  a política 68 

de cotas, entretanto, precisa de um posicionamento  dessa seara na  Pós-Graduação da 69 

Universidade, que atribuiu aos Colegiados para resolver essa política. No entanto, como assumiu 70 

a Coordenação da Pós-Graduação do Centro há poucos meses fica com receio de tomar uma 71 

decisão sozinho. Ainda com a palavra comentou que foi realizada uma enquete com os alunos e 72 

que na sua avaliação haverá possibilidade da Pós-Graduação adotar essa prática. Com a palavra, 73 

o professor Danilo comentou  que esse assunto é delicado e que o colegiado da Pós-Graduação 74 

está sendo o mais democrático possível. Em seguida, o acadêmico Ramon comentou que a 75 

Universidade dá autonomia para que os Centros pensem na realidade do seu Curso.  Os  cinco 76 

Cursos de Pós-graduação que adotaram as políticas de cotas  são diferentes, entretanto , 77 

discutiram para atender a realidade de cada um. No seu ponto de vista o colegiado da Pós-78 

Graduação em Educação Física deveria  discutir com esses Programas  e verificar a realizada do 79 

seu Curso dentro das linhas de pesquisa. Com a palavra, o professor Felipe comentou que a 80 

coordenação não se furtou de discutir a política de cotas entre seus pares. Entretanto, não 81 

possui clareza se essa cota será de trans, étnico racional e outros. No entanto acredita que o 82 

tema deverá se enfrentado. Em seguida, o professor Ubirajara informou que junto com o 83 

professor Felipe   realizaram uma consulta junto a câmara da Pós-Graduação. Comentou que a 84 

UNESP questionou todo esse processo, no entanto, sugeriu que essas questões referentes as 85 

cotas sejam realizadas no próximo processo seletivo. O processo seletivo atual será uma parte 86 

digital e outra remota. Com a palavra, o professor Antônio comentou que a Universidade 87 

aprovou a resolução 42/2017 que dá autonomia aos Programas de Pós-Graduação para resolver 88 

essa política de cotas. PROCESSOS/PROJETOS: a]Relatório parcial do cumprimento do objeto 89 

apara adotar alguma condutacerca da prestação de contas do “Projeto de Atividade Física do 90 

Programa de Extensão- NUPEM”, SIEX 50044, coordenado pela professora Drª Luciana Carletti. 91 

Em apreciação, foi aprovado por unanimidade o relato e parecer da Conselheira professora 92 

Drª.Erineusa Maria da Silva, pelos membros do Conselho Departamental. b] Foi homologado por 93 

unanimidade os nomes dos Representantes Discentes do Diretório Acadêmico junto ao 94 

Conselho Departamental dispostos a seguir:Yann Souza de Oliveira e Núbia dos Santos Alves. O 95 

professor Edson agradeceu os serviços prestados ao conselho Departamental aos acadêmicos 96 

Ramon Matheus  dos Santos Silva e Renata Peixoto Santos Costa .PALAVRA LIVRE: Com a palavra 97 

o professor José Luiz solicitou  que as políticas de cotas fosse ponto de pauta nas próximas 98 

reuniões do Conselho Departamental, tendo em vista que a Resolução 42/2017 dá autonomia 99 

aos programas de Pós-graduação. No seu entendimento não será necessário aguardar uma 100 

posição da Universidade. Acredita que nosso Conselho poderá aprovar essa pauta com 101 

tranquilidade, tendo em vista sua política de atuação. Em seguida, o professor Felipe comentou 102 

mais uma vez que é sensível a esse assunto, no entanto, acredita que essa discussão precisa ser 103 
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realizada com o colegiado da Pós-Graduação. Em seguida o professor Edson solicitou ao 104 

professor Felipe que amadurecesse essa discussão entre seus pares. Em seguida, colocou-se à 105 

disposição da Pós-Graduação  quanto a essa seara e se comprometeu em pautar na reunião do 106 

Conselho Departamental................................................................................................................ 107 

 108 

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 por 110 

quem de direito. Vitória, 25 de novembro 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. José Luiz dos Anjos – 117 

Professor Ueberson Ribeiro Almeida-  118 

Professor  Danilo Sales Bocalini–  119 

Professor  Ubirajara de Oliveira –  120 

Professor  Felipe Quintão de Almeida –  121 

 Renata Peixoto Santos Costa- 122 

 Ramon Matheus dos Santos Silva- 123 

Beatriz Cysne Coimbra-                                     124 


