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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO DEPARTAMENTAL DO 2 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E 3 

DESPORTOS DA UNIVERSIDADE 4 

FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 5 

REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO 6 

DE 2020. 7 

Aos vinte e três dias   do mês de setembro do ano dois mil e vinte, às quatorze horas, 8 

reuniu-se o Conselho Departamental sob a presidência do Vice-Diretor no exercício da 9 

Direção professor Dr. Edson Castardeli e com a presença dos seguintes Conselheiros:   10 

professora Drª. Erineusa Maria da Silva - Coordenadora do Colegiado de Curso de 11 

Licenciatura em Educação Física, professor Ms. Adriano Fortes Maia - Chefe do 12 

Departamento de Desportos, professor Dr. Antônio Carlos Moraes- Chefe do 13 

Departamento de Ginástica, os professores Dr. Ueberson Ribeiro Almeida e Dr. José 14 

Luiz dos Anjos - Representantes do Centro de Educação Física e Desportos junto ao 15 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, professor Dr. Danilo Sales Bocalini – 16 

Coordenador do Colegiado de Curso de Bacharelado em Educação Física, professor Dr. 17 

Ubirajara de Oliveira – Coordenador do Programa de Mestrado Profissional em 18 

Educação Física, professor Dr. Felipe Quintão de Almeida - Coordenador do Programa 19 

de Pós-Graduação stricto sensu em Educação Física, o técnico-administrativo Gabriel 20 

Santos Casagrande- Representante dos funcionários, o acadêmico Ramon Matheus dos 21 

Santos Silva e acadêmica Renata Peixoto Santos Costa.  Havendo número legal o 22 

Senhor Vice-Diretor no exercício da Direção deu início a 23 

reunião............................................................................................................................... 24 

EM PAUTA:O professor Edson iniciou a reunião com a leitura da ata da reunião 25 

ordinária realizada no dia 26/08/2020, que após apreciada foi aprovada por 26 

unanimidade. Em seguida deu início as COMUNICAÇÕES: Com a palavra o professor 27 

Adriano comunicou que em conversa com  os docentes acerca das atividade do Ensino 28 
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-Aprendizagem Remoto  Temporário e Emergencial-EARTE,  os relatos foram positivos. 29 

O Departamento de Desportos realizou reunião e aprovou todos os Planos de Ensino. 30 

O PAD também foi aprovado. Solicitou ao DGP a ampliação da vaga de mais um 31 

professor substituto para o Departamento acima citado. Em seguida, com a palavra o 32 

professor Antônio comunicou que no Departamento de Ginástica foi aprovou um 33 

estado de reunião permanente. Ainda não foi feito o PAD e nem foi enviado os Planos 34 

de Ensino, devido aos acontecimentos. Ainda com a palavra, informou que está se 35 

preparando para discutir se nomeia um novo Sub-Chefe para o Departamento, tendo 36 

em vista a saída da  professora Paula Cristina da Costa Silva para assumir o cargo de 37 

Diretora de Esporte e Lazer da Universidade, ligado à Pró-Reitoria de Assuntos 38 

Estudantis. Em seguida, a professora Erineusa comunicou que o Colegiado de 39 

Licenciatura está sendo muito demandado, enviando muitos informes aos alunos 40 

devido às dificuldades, tendo em vista o EARTE e, também em razão dos alunos não 41 

acompanharem o site da UFES. Foi ofertado o estágio de ensino fundamental II e 42 

Ensino médio, entretanto foi necessário ofertar estágio para o ensino fundamental I 43 

para somente uma aluna finalista. Informou que foi realizado o Projeto de Ensino 44 

(Programa Institucional de Apoio Acadêmico- PIAA), que demandou muito trabalho e 45 

esforço. Foi muito importante o auxílio do técnico-de informática Philipe Grippa e do 46 

professor Maurício de Oliveira, devido a sua experiência com esse Programa. Com a 47 

palavra, o professor Danilo parabenizou ao professor Maurício por seu árduo trabalho 48 

junto a seleção dos Projetos Especiais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão- PaEPE. 49 

Quanto ao EARTE, não houve queixas de nenhum docente até o momento. Em 50 

seguida, indagou aos acadêmicos do Diretório Acadêmico se havia alguma reclamação 51 

de alguma discente.  Em seguida, o professor Ubirajara comunicou que o Mestrado 52 

Profissional está em um momento de término de defesa. Informou que com relação ao 53 

calendário da segunda turma ficará pronto quando o Regimento do referido Mestrado 54 

for aprovado pela Universidade Estadual Paulista - UNESP, e, provavelmente haverá 55 

um processo seletivo virtual. Em seguida, o Professor Felipe comunicou que as aulas da 56 

Pós-Graduação estão ocorrendo sem problemas até o momento. Ainda com a palavra 57 

informou que participou do Fórum da Pós-Graduação da área 21, que estabeleceu a 58 

nova política de avaliação da Pós-Graduação no Brasil. Teve mudanças significativas 59 

por meio da qual será avaliada a dimensão qualitativa, sendo assim, foi retirado o peso 60 

de produção docente.  Com a palavra, o professor Ueberson comunicou que após 61 

escuta dos alunos do primeiro período, para eles a situação está um pouco 62 

complicada. Alguns discentes estão com problemas de equipamentos, assistindo aulas 63 

com câmeras desligadas. Há excessos de tarefas demandadas por alguns docentes. 64 

Alguns estão inserindo todas as tarefas como avaliativas e ainda postando texto à meia 65 

noite para à aula do dia seguinte. Dessa forma, à avaliação foi negativa com relação ao 66 

EARTE, devido também as dificuldades encontradas em estabelecer rotinas. Ainda com 67 

a palavra informou que a turma do curso de bacharelado também possui   as mesmas 68 

queixas. Comentou que possui discentes com problemas de saúde mental.  Com a 69 
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palavra o professor Antônio comentou que a Pró-Reitoria de Extensão publicou que os 70 

projetos cadastrados conseguiram 11 (onze) bolsas de monitorias. Sugeriu que a 71 

Direção do Centro posicione-se diante desse problema, conversando com nossa 72 

Representante junto a Câmera de extensão, professora Lígia Ribeiro, para discutir 73 

acerca dessa seara, tendo em vista que há projetos que conseguiram 02 (duas)bolsas 74 

de monitoria e outros não conseguiram nenhuma. Ainda com a palavra, informou que 75 

também teve problemas com os alunos no EARTE e o colegiado de curso deveria 76 

resolver essas questões. Em seguida, a acadêmica Renata informou que alguns alunos 77 

estão reclamando que há docentes postando várias atividades tarde da noite. Em 78 

seguida, a professora Erineusa comentou que nesse momento seria muito interessante 79 

articular uma reunião entre o Colegiado de Licenciatura, acadêmicos do Diretório 80 

Acadêmico e os alunos do primeiro período. PROCESSOS/PROJETOS: [1] Solicitação de 81 

alteração de data da realização do evento científico intitulado “I Simpósio Capixaba de 82 

Fisiologia e Biomecânica aplicada ao Exercício Físico”, coordenado pelo professor Dr. 83 

André Soares Leopoldo, para os dias 10 e 11 de abril de 2021, em decorrência da 84 

pandemia atual referente ao Corona Vírus (COVID-19) e a suspensão das atividades 85 

presenciais no âmbito da UFES. Em apreciação, após relato e parecer favorável do 86 

conselheiro professor Dr. Ueberson Ribeiro Almeida, foi aprovado por unanimidade; 87 

[2]   PAD- 2020/1 especial do Departamento de Desportos. Constam do formulário 88 

informações sobre atividades didáticas, de pesquisa, de extensão, 89 

administrativas/representações e orientações acadêmicas de 23 docentes efetivos em 90 

serviço. Não foram incluídos os docentes substitutos. Foi informado que os/as 91 

docentes do departamento assumiram o magistério de 3.180 horas entre cursos de 92 

graduação e pós-graduação do CEFD; 95 orientações acadêmicas em graduação, IC, 93 

mestrado e doutorado; 31 projetos de pesquisa registrados na PRPPG; 16 projetos de 94 

extensão registrados na Proex; 22 representações em vários órgãos da Ufes e algumas 95 

em órgãos públicos da comunidade externa; 1 CD3 lotada na Reitoria; 1 CD3 na direção 96 

interina do CEFD; 2 FCC e 1 FG1 da chefia.  Em apreciação, após relato e parecer 97 

favorável do conselheiro professor Dr. Antônio Carlos Moraes foi aprovado por 98 

unanimidade; [3] Relatório de Licença capacitação da professora Drª. Ana Cláudia 99 

Silvério Nascimento, realizada no período de 31 de março a 28 de junho de 2020. Em 100 

apreciação, após relato e parecer favorável do Conselheiro técnico-administrativo 101 

Gabriel Santos Casagrande, foi aprovado por unanimidade; [4] Projeto de Extensão 102 

Vida Saudável, coordenado pelo professor Dr. André Soares Leopoldo, com o intuito 103 

de melhorar a qualidade de vida de 70 a 80 pessoas obesos, diabéticos e cardiopatas 104 

por meio da promoção da saúde. Em apreciação, após relato e parecer favorável do 105 

conselheiro professor Dr. Felipe Quintão de Almeida, foi aprovado por unanimidade; 106 

[5] O Processo referente a alteração do Regimento Interno do Programa de Pós-107 

Graduação em Educação Física, relatado pelo conselheiro professor Dr. Ubirajara de 108 

Oliveira foi retirado de pauta, considerando o pedido de vistas do conselheiro 109 

professor Dr. Antônio Carlos Moraes. Em seguida o professor Edson passou a palavra 110 
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ao professor Ivan Marcelo Gomes, membro da Comissão de Reestruturação  Curricular 111 

dos Cursos de educação física de Bacharelado e Licenciatura, que leu  o  documento 112 

transcrito a seguir: Pelo presente, informo que a Comissão de Reforma Curricular 113 

Unificada dos Cursos de Educação Física do CEFD/UFES (CRC-EF), nomeada por meio da 114 

Portaria CEFD/UFES n. 14, datada de 09 de outubro de 2019, ratificada com 115 

adequações pela Portaria CEFD/UFES n. 16, datada de 25 de junho de 2020, realizou a 116 

sua 14a reunião nos dias 04 e 16 de setembro e, considerando o início do semestre 117 

especial, entendeu necessário dar visibilidade aos trabalhos realizados durante o 118 

período de isolamento social decorrente da Pandemia de Covid-19, assim como ao seu 119 

novo cronograma de trabalho. Este ano, o primeiro contato formal com a Direção se 120 

deu 28 de fevereiro, por meio do memorando 02/2020 - CRC/CEFD/UFES, versando 121 

sobre consulta acerca da adequação do artigo 5 da Resolução CNE/MEC n. 06/2018. 122 

Essa temática inspirou, também, o encontro conjunto entre os Departamentos de 123 

Desporto e de Ginástica que problematizou e refletiu sobre a determinação de entrada 124 

única para os cursos de formação em Educação Física. A 6a reunião  da CRC, ocorrida 125 

no dia 03 de março de 2020, foi a primeira reunião ampliada dirigida à comunidade do 126 

CEFD, tendo acontecido de forma presencial no auditório do CEFD.  A Pandemia Covid-127 

19 e o isolamento social provocou alterações na dinâmica de trabalho a partir do mês 128 

de abril. Desde então, a CRC vem se encontrando virtualmente em sala 129 

especificamente aberta para esse fim, em 130 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/crccefdufes. Nos meses de abril e maio, 131 

buscando materializar a noção de desenvolvimento curricular, realizamos um ciclo de 132 

reuniões abertas, com duas rodadas. Na primeira, priorizamos a tematização das 133 

concepções de Currículo, Esporte, Saúde e Lazer presentes nas Diretrizes Curriculares 134 

Para a Formação em Educação Física. Convidamos como expositores professores do 135 

CEFD que estudam essas temáticas. Nesse trabalho de estudo e reflexão sobre as DCNs 136 

visando à reformulação curricular, aberto à comunidade do CEFD, contamos com a 137 

colaboração dos seguintes colegas: Profa. Dra Mariana Zuaneti (DD), Prof. Dr. André 138 

Leopoldo (reunião fechada, a pedido), Prof. Dr. Rodrigo Aquino (DD), Profa. Dra 139 

Zenólia Figueiredo, Profa.  Dra. Ana Carolina Rigoni (DG), Prof. Dr. Leonardo Trápaga 140 

Abib (DG - professor substituto). Na segunda rodada, o debate se deu com professores 141 

externos ao CEFD: Prof. Dr. Valter Bracht, expôs e debateu sobre Bacharelado em 142 

Educação Física: Resgate e Perspectivas de Formação Inicial no CEFD UFES e Prof.  Dr. 143 

Edison de Jesus Manoel (EEFE/USP) – Desenvolvimento Humano: perspectivas para a 144 

Formação Inicial em Educação Física, ênfase bacharelado. No mês de maio, ainda, 145 

contou com a contribuição de ex-coordenadores de curso, a saber,  Prof. Dr. Fabian 146 

Tadeu do Amaral (DD) e Prof. Dr. José Luiz dos Anjos (DD), participando de reunião que 147 

teve como pauta a avaliação dialogada sobre o currículo vigente do curso de 148 

bacharelado. Durante o mês de junho, a CRC se debruçou sobre o esquadrinhamento 149 

e a sistematização de princípios teóricos para a formação oriundo da problematização 150 

e reflexão demandada nas reuniões abertas, pontuou contribuições dos ex-151 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/crccefdufes
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coordenadores e ouviu o atual coordenador, e passou a explorar a construção de um 152 

novo modelo curricular para a formação do curso de Bacharelado em Educação Física 153 

do CEFD/UFES. Esse trabalho foi intensificado em julho, com a realização reuniões 154 

semanais que antecederam as férias trabalhistas, férias essas que não puderam ser 155 

suspensas em função de uma determinação governamental. Também em julho, a 156 

Comissão voltou a ampliar a escuta da comunidade docente do CEFD, por meio do 157 

formulário CRC 02 - Exercício coletivo: identificação de percepções curriculares e de 158 

exercício da docência, que recebeu 20 respostas de professores de ambos os 159 

Departamentos, sendo 8 do Departamento de Desportos, 8 do Departamento de 160 

Ginástica e 4 professores que não se identificaram. Buscando equacionar as diretrizes 161 

curriculares, o conjunto de princípios teóricos e de demandas e sugestões colhidas, a 162 

Comissão se debruçou sobre a produção de um design curricular que vem sendo 163 

internamente chamado de Currículo Plasmado. A matriz conceitual que o fundamenta 164 

já está esboçada. Em agosto, como sabido, a instituição se mobilizou em torno de 165 

demandas urgentes para viabilizar a retomada das atividades letivas o que não 166 

favoreceu a convocação de reunião. Aproveitou-se esse mês para retomar a leitura e 167 

estudo das contribuições que chegaram dos Departamentos. Em setembro, 168 

retomamos o trabalho coletivo, mas duas questões internas demandaram bastante 169 

discussão para o equacionamento: a) a possibilidade de substituição da presidência da 170 

Comissão e b) o questionamento da natureza e da legitimidade da CRC para apresentar 171 

uma proposta de reforma curricular.  Tendo sido equacionado esses dois pontos, a 172 

Comissão aprovou a alteração da periodicidade de suas reuniões, de quinzenal para 173 

semanal, visando intensificar seus trabalhos. Este é o relato de nossas atividades que 174 

se apresenta para o momento. Em seguida, a professora Erineusa comentou que esse 175 

trabalho trouxe muitas questões que foram discutidas, debatidas, problematizadas e 176 

com a prorrogação do prazo para a entrega final, ficará mais fácil para a comissão 177 

trabalhar. Com a palavra o professor Edson parabenizou o trabalho da professora 178 

Fernanda Paiva e de toda a Comissão. PALAVRA LIVRE: O professor Antônio pediu 179 

desculpas por sua internet ter ficado instável. Comentou que temos dois 180 

Departamentos pequenos e um Centro pequeno. O Departamento de Desportos 181 

possui 22 (vinte e duas) representações o equivalente a distribuição do Centro de 182 

Ciências Humanas e Naturais (CCHN), sendo assim demanda muito trabalho dos 183 

docentes. O Centro recebe alunos de toda a UFES para utilizar nossas instalações e 184 

arca sozinho com os gastos.  Possui muitos Projetos de extensão e recebe pouco apoio. 185 

Em seguida a professora Erineusa parabenizou ao professor Edson pela forma como 186 

está sendo mediador na Direção do Centro e deus as boas vindas aos colegas que 187 

acabaram de chegar como coordenadores da Pós-Graduação. Com a palavra, o 188 

professor Edson agradeceu e deu as boas vindas aos professores Felipe Quintão e Ivan 189 

Marcelo Gomes. O professor Danilo também agradeceu ao professor Edson pelo 190 

suporte recebido acerca das decisões da Pró-Reitoria de Graduação.............................. 191 
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Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, do que para constar, eu, Beatriz 192 

Cysne Coimbra, secretária, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será por mim 193 
assinada e por quem de direito. Vitória, 23 de setembro de 2020. 194 
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