
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

 
 

5 
 

 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 

MARÇO DE 2019. 8 

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano dois mil e dezenove, às 15:00 h 9 

reuniu-se o Conselho Departamental sob a presidência do Diretor professor Dr. 10 

Otávio Guimarães Tavares da Silva e com  a presença dos seguintes 11 

Conselheiros:  professora Drª. Erineusa Maria da Silva-Coordenadora do 12 

Colegiado de Curso de Licenciatura em Educação Física, professor Ms. 13 

Adriano Fortes Maia-Chefe do Departamento de Desportos, professor Dr. 14 

Antônio Carlos Moraes-Chefe do Departamento de Ginástica, professor Dr. 15 

Ueberson Ribeiro de Almeida - Representantes do Centro de Educação Física 16 

e Desportos junto o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão,professora Drª. 17 

Natália Madalena Rinaldi- Coordenadora da Pós-Graduação, Gabriel Santos 18 

Casagrande- Representante dos Funcionários, professor Dr. Maurício dos 19 

Santos de Oliveira- Coordenador do Colegiado do Curso de Bacharelado em 20 

Educação Física. Os professores Dr. Nelson Figueiredo de Andrade Filho e 21 

Drª. Márcia Regina Holanda da Cunha  justificaram suas ausências.Havendo 22 

número legal o Senhor Diretor deu início a reunião.............................................. 23 

EM PAUTA: Leitura da ata da reunião ordinária realizada no dia 27/02/2019 24 

que após apreciada foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o professor 25 

Otávio deu as boas vindas ao professor Ueberson e o agradeceu e ao 26 

professor Luiz Alexandre por terem  aceitado a representação do CEFD junto 27 

ao CEPE. COMUNICAÇÕES: Com a palavra o professor Adriano comunicou 28 

que o Departamento está preparando material de sugestões e modificações 29 

para a Resolução sobre PAD do CEFD. Informou também que as inscrições 30 
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para o concurso de professor efetivo para o Departamento na subárea de 31 

Treinamento dos Esportes foram encerradas com 25 (vinte e cinco) inscritos. 32 

Com a palavra o professor Maurício agradeceu aos chefes de Departamentos 33 

pela parceria na oferta da disciplina de handebol. Informou que a recepção dos 34 

calouros foi bem sucedida. Ainda com a palavra informou que recebeu um 35 

documento da PROGRAD indagando acerca das vagas disponíveis para novo 36 

curso, reopção e transferência em decorrência do Acompanhamento do 37 

Desempenho Acadêmico (ADA). Comentou que optou por não abrir vaga para 38 

o curso de Bacharelado, tendo em vista que as turmas do primeiro período 39 

estão muito numerosas. Em seguida, com a palavra a professora Erineusa 40 

comunicou que o Curso de Licenciatura ofertou 15 (quinze) vagas, entretanto 41 

não possui o dado efetivo acerca do aproveitamento dessas vagas por parte da 42 

PROGRAD. O Diretor do Centro procedeu as seguintes comunicações: 43 

Encaminhou ao Colegiado de Curso de Bacharelado proposta a alteração do 44 

escopo do horário de oferta do curso para o turno de 13 horas às 22 horas. 45 

Informou ainda que irá encaminhar o início da discussão acerca da Resolução 46 

Nº 6 de 18 de dezembro de 2018, que institui novas Diretrizes Curriculares 47 

Nacionais dos Cursos de Graduação em Educação Física por meio dos 48 

Núcleos Docentes Estruturantes. Em seguida, com a palavra o professor 49 

Ueberson  solicitou informações acerca das sindicâncias a respeito do ex-Prof. 50 

Substituto Galdino e do professor Fabian Amaral. O professor Otávio informou 51 

que a sindicância do ex-professor substituto do Centro já foi encerrada sem 52 

proposição de punibilidade por parte da UFES, mas com registro em sua ficha 53 

funcional. A sindicância para a apuração da denúncia apresentada na ouvidoria 54 

da UFES a respeito do comportamento em aula do professor Fabian Amaral foi 55 

iniciada e possui 30 dias para apresentar o relatório, com direito a prorrogação. 56 

Adicionalmente informou que a sindicância a respeito da denuncia de aluno de 57 

possível ofensa por parte do professor José Luiz já foi concluída, porém está 58 

aguardando a apresentação do relatório por parte da Comissão.  Em seguida, o 59 

professor Ueberson indagou se haverá algum impedimento caso o professor 60 

Fabian se candidate para a Coordenação do Colegiado de Bacharelado em 61 

Educação Física, tendo em vista que o mesmo está em processo de 62 

sindicância. O professor Otávio informou que, enquanto não houver uma 63 

conclusão da sindicância não há impedimento, devido ao princípio da 64 

presunção de inocência. Em seguida o professor Maurício comentou que 65 

poderá haver insatisfação por parte dos alunos. Com a palavra a professora 66 

Erineusa informou que devido à sindicância, para evitar constrangimentos, o 67 

Colegiado ofertou disciplinas para o referido professor na parte da manhã. O 68 
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professor Antônio comentou que caso a sindicância conclua pela advertência 69 

ou por abertura de processo administrativo disciplinar haverá desconforto para 70 

o professor e alunos. Com a palavra o professor Adriano informou que a 71 

indicação do nome do professor Fabian como membro do Departamento de 72 

Desportos no colegiado de Bacharelado em Educação Física foi aprovado por 73 

unanimidade. Caso o referido docente seja eleito para coordenador, o 74 

Conselho Departamental deverá examinar a pertinência da homologação. O 75 

professor Ueberson expressou sua preocupação a partir da experiência 76 

anterior do professor Fabian enquanto membro do NDE. Ainda com a palavra o 77 

professor Otávio convidou o professor Roquemar para apresentar 78 

esclarecimentos acerca do Planejamento Estratégico do Centro. Em seguida o 79 

referido docente fez um breve relato do que já foi discutido na última reunião 80 

em conjunto com os docentes e técnico-administrativos do Centro e foi decidido 81 

que o professor Otávio enviará um link aos Conselheiros para  acessarem o 82 

que já foi realizado. Após discussão, foi decidido que será avaliada uma data 83 

para um novo encontro. PROCESSOS/PROJETOS: [1]Solicitação de 84 

afastamento para o exterior para a professora Drª.Ana Paula  Lima Leopoldo, 85 

para participar do Congresso Científico 26th European Congress on Obesity na 86 

cidade de Glasgow, Escócia, no período de 26 de abril a 01 de maio de 2019. 87 

Em apreciação, após relato e parecer favorável do professor Dr. Antônio Carlos 88 

Moraes, foi aprovado por unanimidade. [2] Solicitação de afastamento para o 89 

exterior do professor Dr.André Soares Leopoldo, para participar do 90 

Congresso Científico 26th European Congress on Obesity na cidade de 91 

Glasgow, Escócia, no período de 26 de abril a 01 de maio de 2019. Em 92 

apreciação, após relato e parecer favorável do professor Dr. Antônio Carlos 93 

Moraes, foi aprovado por unanimidade. [3] Solicitação de afastamento total  94 

para o bibliotecário Bruno Pacheco Coelho Leite, por 24(vinte e quatro 95 

meses), abrangendo o período de 01/04/2019 a 31/03/2021, para realização de 96 

doutorado no Curso de Ciências da Informação da Universidade Federal 97 

Fluminense na área de concentração ”Dimensões Contemporâneas da 98 

Informação e do Conhecimento”. Em apreciação após relato e parecer 99 

favorável da professora Drª. Erineusa Maria da Silva, foi aprovado por 100 

unanimidade. [4] Relatório do cumprimento de objeto do Curso na modalidade 101 

EAD de Licenciatura em Educação Física, coordenado pela professora Drª. 102 

Fernanda Simone Lopes de Paiva, realizado no período de 12/07/2007 a 103 

03/07/2014. Em apreciação após relato e parecer favorável do professor Dr. 104 

Antônio Carlos Moraes, foi aprovado por unanimidade. [5] Relatório  de 105 

cumprimento de objeto Curso na modalidade EAD Educação Física, 106 
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coordenado pela professora Drª. Fernanda Simone Lopes de Paiva,referente 107 

ao processo 23068.013612/2014-97, teve como objeto a “Implementação e 108 

conclusão do Curso de Licenciatura em Educação Física” ancorado no 109 

PROLICEN. O Curso foi ofertado pela UFES distribuído por 10 (dez) Pólos de 110 

Educação à Distância: Alegre, Cachoeiro do Itapemirim, Colatina, Linhares, 111 

Santa Teresa, São Mateus, Nova Venécia, Venda Nova do Imigrante, Vila 112 

Velha e Vitória. Foram matriculados 754 alunos cuidadosamente listados com 113 

nome, CPF e polo. O objeto teve o início de sua execução em 14/08/2013 a 114 

05/06/2015, com um custo previsto de R$ 512.478,12 (quinhentos e doze mil 115 

quatrocentos e setenta e oito reais e doze centavos), para despesas de 116 

implantação e consolidação do curso, produção e reprodução de material 117 

didático, seleção de tutores, capacitação de tutores e professores, estruturação 118 

e manutenção dos polos. A demora na apresentação do presente relatório se 119 

deu em função do encerramento das atividades da Fundação Ceciliano Abel de 120 

Almeida onde estiveram retidas as peças processuais. Por esse motivo foram 121 

transferidos os recursos dos dois últimos módulos para gerenciamento da 122 

FEST – Fundação Espirito Santense de Tecnologia. Em apreciação após relato 123 

e parecer favorável do professor Dr. Antônio Carlos Moraes, foi aprovado por 124 

unanimidade. Ainda com a palavra o professor Antônio sugeriu que fosse 125 

enviada uma Moção de Louvor e enviado ao DGP para   à professora Fernanda 126 

Simone Paiva, pelo brilhante trabalho  realizado na Coordenação do Curso de 127 

Licenciatura em Educação Física à Distância, transcrita a seguir:Apresento a V. 128 

Exa. nos termos legais que regem Universidade Federal do Espírito Santo e de 129 

acordo com aprovação do pleno dessa casa no dia 27 de março de 2019, na 130 

sala 4 do prédio anexo,  a presente MOÇÃO DE LOUVOR a ser encaminhada 131 

à Profa. Dra. FERNANDA SIMONE LOPES PAIVA pela iniciativa, coordenação, 132 

dedicação, capacidade de gestão e muita competência na implantação e 133 

execução, com esmero e qualidade técnica, do Curso de Licenciatura em 134 

Educação Física EAD, iniciado em julho de 2007 e concluído em julho de 2014.  135 

O que foi aprovado pelos   membros do Conselho. Em seguida, o professor 136 

Otávio apresentou a proposta orçamentária dos recursos financeiros 137 

destinados ao Centro de Educação Física e Desportos para o exercício de 138 

2019. Após apresentação da planilha, foi decidido dar continuidade à discussão 139 

na próxima reunião............................................................................................... 140 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, do que para constar, eu, 141 

Beatriz Cysne Coimbra, secretária administrativa, lavrei a presente ata, que 142 
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após lida e aprovada, será por mim assinada e por quem de direito. Vitória,27 143 

de março de 2019. 144 

Professor Otávio Guimarães Tavares da Silva -         145 

Gabriel Santos Casagrande - 146 

Professora Erineusa Maria da Silva - 147 

Professor Adriano Fortes Maia -  148 

Professor Antônio Carlos Moraes - 149 

Professor Ueberson Ribeiro de Almeida –  150 

Professora Natália Madalena Rinaldi -  151 

Professor Maurício dos Santos de Oliveira-    152 

Beatriz Cysne Coimbra-  153 


