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 1 

 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 2 

DO CONSELHO 3 

DEPARTAMENTAL DO CENTRO 4 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA E 5 

DESPORTOS DA UNIVERSIDADE 6 

FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 7 

REALIZADA NO DIA 06 DE 8 

DEZEMBRO DE  2017. 9 

Aos  seis dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezessete, às quatorze 10 

horas e trinta minutos, reuniu-se o Conselho Departamental, sobre a 11 

presidência do Diretor professor Dr. Otávio Guimarães Tavares da Silva e com 12 

a presença dos seguintes Conselheiros:professora Drª.  Márcia Regina 13 

Holanda da Cunha,-Vice-Diretora, professor Dr. André Soares Leopoldo - 14 

Chefe do Departamento de Desportos, professor Dr. Maurício dos Santos de 15 

Oliveira - Coordenador do Curso de Bacharelado em Educação Física, 16 

professor Dr. André da Silva Mello - Coordenador da Pós-Graduação, professor 17 

Dr. Rodrigo Luiz Vancini - Representante do Centro de Educação Física e 18 

Desportos junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, professora Drª. 19 

Maria das Graças Carvalho da Silva e Sá - Decana do Colegiado de Curso de 20 

Licenciatura em Educação Física, Gabriel Casagrande - Representante dos 21 

Funcionários(suplente). Havendo número legal o Senhor Diretor deu início a 22 

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

EM PAUTA: leitura da ata  da reunião ordinária realizada no dia 25/10/2017 e 24 

da reunião extraordinária realizada no dia 30/10/2017 que após apreciadas 25 

foram aprovadas por unanimidades.COMUNICAÇÕES: a professora Graça 26 

comunicou que o coeficiente de rendimento para o estágio supervisionado 27 

passou de 7,00 para 6,00. Com a palavra o professor André Leopoldo informou 28 
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que o professor Danilo Sales Bocalini já tomou posse no Departamento. Em 29 

seguida  o professor André Mello comunicou que o Processo Seletivo do 30 

Mestrado  que estava em desenvolvimento  e que as arguições de projeto, por 31 

determinação, serão gravadas. Ainda com a palavra informou sobre a 32 

realização do Seminário Internacional da Pós-Graduação em Educação Física 33 

entre os dias 5 a 8 /12/ 2017, que contará com a participação das professoras 34 

espanholas, Aurora  Madariaga e Idurre Lazcano. Esse seminário foi promovido 35 

pelo Laboratório ANDALUZ, coordenado pela professora Liana Romera e por 36 

seu novo Laboratório NAIF . Com a palavra o professor Otávio comunicou que 37 

a UFES, por intermédio da professora Liana Romera, foi incorporada à Rede 38 

OTIUM - Asociación Iberoamericana de Estudios de Ocio. Com a 39 

palavra o professor André Mello informou que se desligou do 40 

Laboratório PROTEORIA e comentou que o referido Laboratório foi 41 

muito importante para seu crescimento pessoal e profissional. Ainda 42 

com a palavra comunicou que criou o Laboratório NAIF - Núcleo de 43 

Aprendizagem da Infância e seus Fazeres, o qual ocupa uma 44 

subdivisão da sala do PIBID. O professor Otávio procedeu as 45 

seguintes comunicações:  foi aprovado  pelo Reitor o horário de 46 

funcionamento da UFES de 07:00 horas às 13:00 horas no período 47 

de 11/01/2018 a 16/02/2018. Informou ainda  solicitará que aqueles 48 

setores que precisem estender o horário de funcionamento para além 49 

do que está previsto que o façam por escrito a solicitação de 50 

excepcionalidade para análise pelo Conselho Departamental; no dia 51 

30 de novembro do corrente ano foi o último dia destinado para 52 

empenho de recursos e o Centro solicitou transferência de 53 

R$29.931,10(vinte e nove mil,novecentos e trinta e um reais, dez 54 

centavos) da rubrica de custeio para rubrica de capital com o intuito 55 

de viabilizar a compra de equipamentos para a instalação de uma 56 

antena Eduroam destinada a área do Ginásio de Esportes e Tiro com 57 
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Arco, outra para o prédio anexo e, para a instalação de internet a 58 

cabo na área do Parque Aquático.; promoveu reunião com os 59 

técnico-administrativos do turno da manhã e promoverá com os do 60 

turno da tarde acerca do relatório da CGU sobre a flexibilização de 61 

horário de trabalho na Universidade. Comentou que a Administração 62 

Central está convencida que a Universidade deverá reavaliar as 63 

concessões feitas. PROCESSOS/PROJETOS: Solicitação de Licença 64 

Capacitação encaminhado pelo professor Dr. André da Silva Mello, pelo 65 

período de 90 (noventa) dias a partir de 15 de março de 2018. Em apreciação, 66 

após relato e parecer favorável do professor Dr. Maurício Santos Oliveira, foi 67 

aprovado por unanimidade. Solicitação de Licença Capacitação encaminhada 68 

pela professora Drª. Maria das Graças Carvalho Silva Sá pelo período de 90 69 

(noventa) dias a partir de 05/03/2018. Em apreciação, após relato e parecer 70 

favorável da professora Drª. Márcia Regina Holanda da Cunha foi aprovada por 71 

unanimidade. O professor Otávio apresentou as solicitações de utilização da 72 

pista de atletismo que foram aprovadas por meio de "ad-referendum" de : 73 

Raylan Moreira P. da Silva, Luana Barvosa Braum, Ivan Anacleto da Silva, 74 

Pedro Henrique M. P. da silva, Raniely Meireles Costa, Alexsandro Askisasch 75 

Gomes que após apreciadas foram aprovadas pelos Conselheiros. Em seguida 76 

colocou em apreciação a proposta de Resolução nº02/CEFD que estabelece 77 

normas internas de encaminhamento das propostas de Projetos de Extensão 78 

do Centro. O Representante dos Funcionários Gabriel sugeriu que os Projetos  79 

fossem apreciados inicialmente na Coordenação de Extensão. O professor 80 

André Leopoldo comentou que há muitos docentes que criam o Projeto de 81 

Extensão com carga horária e não dão seguimento aos mesmos e não tem 82 

como o Departamento proceder o controle da realização dos mesmos. O 83 

professor Maurício sugeriu que a Coordenação de Extensão coordene os 84 

referidos Projetos. Em seguida o professor André Leopoldo sugeriu que seja 85 

concedido ao Coordenador da Extensão, carga horária para proceder o 86 
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controle da realização efetiva dos Projetos de Extensão do Centro. Com a 87 

palavra o professor Otávio comentou que é possível inserir na Resolução um 88 

artigo esclarecendo que o controle desses projetos  ficará sob a 89 

responsabilidade da Coordenação de Extensão. Sugeriu também que além do 90 

controle seja realizado uma norma de utilização dos espaços. Em seguida, o 91 

professor André Mello comentou que no seu entender o caráter de 92 

“policiamento” para o Coordenador da Extensão é um pouco difícil, entretanto, 93 

o referido Coordenador poderá enviar um e-mail para o docente indagando se 94 

o Projeto está ativo ou não de seis em seis meses. Em apreciação,a proposta 95 

foi aprovada por unanimidade com a sugestão acima citada. Em seguida  o 96 

professor Otávio colocou em apreciação a proposta de encaminhamento do 97 

acervo do PROLICEN e abriu a palavra aos Conselheiros. O professor André 98 

Mello sugeriu que fosse enviado e-mail para todos os Cursos de Educação 99 

Física do Brasil indagando o interesse no acervo e informando que a despesa 100 

ficaria a cargo da Instituição recebedora. O professor Rodrigo sugeriu que 101 

fosse doado para  Instituições durante a realização do CONESEF. Em seguida 102 

a professora Graça sugeriu que deveriam completar os volumes que foram 103 

destinados para a Biblioteca Setorial, em seguida doar conjuntos para 104 

Instituições no interior do Estado e,caso existam ainda exemplares, seguir a 105 

sugestão do professor André Mello. O professor André Leopoldo informou que 106 

é necessário ter alguns fascículos na Biblioteca Setorial, tendo em vista que 107 

têm alguns docentes que lançam os mesmos como bibliografia. O professor 108 

André Mello comentou que a publicação desses fascículos do PROLICEN foi 109 

um marco político no Centro e uma riqueza pedagógica. Na sua opinião deveria 110 

ser doado para Instituições de peso para demarcar a produção dos docentes 111 

do Centro. Com a palavra o professor Otávio comentou que deveriam ser 112 

destinados dez exemplares de cada fascículo para a Biblioteca do CEFD. O 113 

professor André Mello sugeriu que fosse doado um conjunto de fascículos para 114 

as Universidade Federais e em seguida para os Municípios e separar dez de 115 
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cada para a Biblioteca Setorial,o que foi aprovado pelos Conselheiros. Em 116 

seguida o professor Otávio abriu a discussão para  a data do próximo 117 

CONESEF, que após ampla discussão foi aprovado o período de 18 a 20 de 118 

outubro de 2018. PALAVRA LIVRE. Não houve............................................... 119 

 120 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, do que para constar, eu, 121 

Beatriz Cysne Coimbra, secretária, lavrei a presente ata, que após lida e 122 

aprovada, será por mim assinada e por quem de direito. Vitória, 06 de 123 

Dezembro de 2017. 124 

 125 

Professor  Otávio Guimarães Tavares da Silva-                     126 
Professora  Márcia Regina Holanda da Cunha- 127 

Professor  André Soares Leopoldo-  128 
Professor  Maurício dos Santos de Oliveira-  129 

Professor  André da Silva Mello-  130 
Professor  Rodrigo Luiz Vancini -  131 

Professora  Maria das Graças Carvalho da Silva e Sá-  132 
Gabriel Casagrande-  133 

Beatriz Cysne Coimbra- 134 


