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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 1 

DO CONSELHO 2 

DEPARTAMENTAL  DO CENTRO 3 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA E 4 

DESPORTOS DA UNIVERSIDADE 5 

FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 6 

REALIZADA NO DIA 27 DE 7 

FEVEREIRO DE 2019. 8 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezenove,às 8:30 9 

horas reuniu-se o Conselho Departamental sob a presidência do Diretor 10 

professor Dr. Otávio Guimarães Tavares da Silva e com  a presença dos 11 

seguintes Conselheiros: professora Drª. Márcia Regina Holanda da Cunha, 12 

Vice-Diretora, professora Drª. Erineusa Maria da Silva, Coordenadora do 13 

Colegiado de Curso de Licenciatura em Educação Física, professor Ms. 14 

Adriano Fortes Maia, Chefe do Departamento de Desportos, professora Drª. 15 

Ana Claudia Silvério Nascimento, SubChefe do Departamento de Ginástica, 16 

professor Dr. Antônio Carlos Moraes e Dr. Rodrigo Luiz Vancini,  17 

representantes do Centro de Educação Física e Desportos junto ao Conselho 18 

de Ensino, Pesquisa e Extensão, professor Dr. Ubirajara de Oliveira,  19 

representante do curso de Mestrado Profissional em rede em Educação Física, 20 

professora Drª. Natália Madalena Rinaldi, Coordenadora do Programa de Pós-21 

Graduação em Educação Física, Gabriel Santos Casagrande, Representante 22 

dos Funcionários, professor Dr. Maurício dos Santos de Oliveira, Coordenador 23 

do Colegiado do Curso de Bacharelado em Educação Física. Havendo número 24 

legal o Senhor Diretor deu início a reunião.................................................. 25 

EM PAUTA: Leitura da ata da reunião ordinária realizada  no dia 17/12/2018 e 26 

da ata da reunião extraordinária realizada no dia 19/12/2018 que após 27 

apreciadas foram aprovadas por unanimidade.COMUNICAÇÕES: o professor 28 

Antônio Moraes comunicou que foi debatida na reunião do CEPE  a solicitação 29 

de renovação do trancamento de matrícula para tratamento de saúde do aluno 30 

de doutorado do PPGEF Yuri Lopes. Outro ponto relevante discutido foi a 31 

elaboração de regras de transferência de docentes entre os campi da UFES e 32 
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o preenchimento de vagas nos Departamentos. Em seguida o professor 33 

Adriano Maia informou que a inscrição para o concurso do Departamento de 34 

Desportos já está aberta. A professora Ana Cláudia informou que na próxima 35 

reunião do Conselho o Chefe do Departamento de Ginástica será o professor 36 

Antônio Carlos Moraes. Com a palavra o professor Otávio agradeceu aos 37 

professores Ivan Gomes e Ana Cláudia Nascimento pela gestão excelente  e 38 

colaborativa à frente do referido Departamento. Com a palavra a professora 39 

Erineusa  da Silva apresentou as seguintes comunicações: a colação de grau 40 

dos alunos do Curso de Licenciatura será no dia 15/03/2019; a recepção de 41 

calouros será realizada entre os dias 11 e 14 de março do corrente ano com 42 

palestras das professora Lívia e Ana Heckert. Haverá também a projeção de 43 

filmes e no dia 29 de março haverá a festa de artes corporais promovida pelo 44 

grupo ANDORA como parte da programação de recepção dos calouros. Com a 45 

palavra o professor Maurício comunicou que na presente data haverá a colação 46 

de grau dos alunos do Curso de Bacharelado em Educação Física. Resolveu 47 

antecipar a data, tendo em vista que o Teatro da UFES estava em reforma. 48 

Informou que ainda continua com problemas com a disciplina de Fisiologia 49 

ministrada pelo professor Fabian do Amaral, uma vez que os alunos não 50 

querem ter aulas com o referido professor. Com a palavra o professor Otávio 51 

informou que abriu uma sindicância para apurar a denúncia apresentada por 52 

um conjunto de alunos à Ouvidoria acerca do comportamento do docente.  53 

Ainda com a palavra o professor Otávio comunicou que as tabelas de basquete 54 

já foram instaladas no ginásio. Em seguida informou aos conselheiros a lista de 55 

prioridades de manutenção predial do Centro encaminhada à GMEE/PU. Em 56 

seguida proferiu as seguintes comunicações: 1)Não existe mais contrato de 57 

manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados em janelas; 2) O contrato de 58 

manutenção dos splits está ativo; 3) Durante toda esta semana um técnico está 59 

fazendo manutenção nas diversas máquinas que estão apresentando desempenho 60 

abaixo do esperado com sala cheia. Algumas máquinas terão que ser trocadas; 4) A 61 

UFES está finalizando o processo de contratação da empresa que fará as instalações 62 
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de aparelhos de ar condicionado. Informou ainda que a previsão da PROAD é que na 63 

semana seguinte o serviço já estará disponível e que assim que estiver disponível, 64 

solicitaremos os orçamentos e serviços de instalação. Comunicou também que a 65 

previsão de entrega dos aparelhos de projeção (data-shows) será de um mês. Quando 66 

for feita, todas as salas de aula terão aparelhos com entrada HDMI. No que se refere 67 

aos computadores, a empresa não conseguiu entregar os computadores no prazo, 68 

pois houve problema de fornecimento de processadores e, o momento, não há 69 

previsão de entrega. O técnico Philipe está em contato com o responsável pela 70 

empresa fornecedora das impressoras para definição do cronograma de instalação 71 

das mesmas no CEFD. PROCESSOS/PROJETOS: [1] Homologação da eleição 72 

de Chefia do Departamento de Ginástica, tendo sido eleitos os professores Dr. 73 

Antônio Carlos Moraes, como chefe e, Drª. Paula Cristina da Costa Silva 74 

como subchefe, por um período de 02(dois) anos a partir de 17/03/2019. Em 75 

apreciação, foi homologado por unanimidade. [2] Homologação da indicação 76 

dos nomes dos professores Dr. Ueberson Ribeiro de Almeida e Dr. Luiz 77 

Alexandre Oxley da Rocha para representarem o Centro de Educação Física  78 

e Desportos  junto ao Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão a partir de 79 

23/02/2019, como titular e suplente respectivamente. Em apreciação foi 80 

homologado por unanimidade. [3] Homologação do nome da professora Lígia 81 

Ribeiro e Silva Gomes para representar o Centro de Educação Física e 82 

Desportos no NAD/PROGRAD. Em apreciação, foi homologado por 83 

unanimidade. [4] Projeto de  Atividade Física do Programa de Extensão   do 84 

NUPEM do Centro de Educação Física e Desportos, a realizar-se no período 85 

de 01/01/2019 a 31/12/2020. Em apreciação, após relato e parecer favorável 86 

do professor Dr. Antônio Carlos Moraes, foi aprovado por unanimidade. Em 87 

seguida, o Diretor do CEFD apresentou para apreciação e votação, o projeto 88 

de ocupação do espaço que era da Comissão de Vestibular com quatro salas 89 

multiusuário e ampliação da copa. Colocado em votação a proposta foi 90 

aprovada por unanimidade. A proposta de aprovação do regimento interno da 91 

Biblioteca Setorial foi retirado de pauta. PALAVRA LIVRE: O professor Antônio 92 
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informou que o Grupo ANDORA recebeu seis convites internacionais para 93 

apresentação. Informou também que o Curso de Especialização em Dança foi 94 

concluído e apresentará o relatório final para apreciação................................. 95 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, do que para constar, eu, 96 

Beatriz Cysne Coimbra, secretária administrativa, lavrei a presente ata, que 97 

após lida e aprovada, será por mim assinada e por quem de direito. Vitória,27 98 

de fevereiro de 2019. 99 

Otávio Guimarães Tavares da Silva -       100 

Professora  Márcia Regina Holanda da Cunha- 101 

Professora  Erineusa Maria da Silva- 102 

Professor  Adriano Fortes Maia-  103 

Professora  Ana Claudia Silvério Nascimento- 104 

Professor  Antônio Carlos Moraes -  105 

Professor Rodrigo Luiz Vancini-  106 

Professor Ubirajara de Oliveira-   107 

Professora  Natália Madalena Rinaldi-  108 

 Gabriel Santos Casagrande-  109 

 Professor  Maurício dos Santos de Oliveira – 110 

Beatriz Cysne Coimbra   111 


