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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 28 DE AGOSTO DE 6 

2019. 7 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano dois mil e dezenove, às 14:00 horas reuniu-se o 8 

Conselho Departamental sob a presidência do Diretor professor Dr. Otávio Guimarães Tavares 9 

da Silva e com  a presença dos seguintes Conselheiros: professora Drª. Márcia Regina 10 

Holanda da Cunha - Vice-Diretora, professora Drª. Erineusa Maria da Silva - Coordenadora do 11 

Colegiado de Curso de Licenciatura em Educação Física, professor Ms. Adriano Fortes Maia - 12 

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

Departamento de Ginástica, professor Dr. Uberson Ribeiro Almeida - Representante do Centro 14 

de Educação Física e Desportos junto o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, professor 15 

Dr. Nelson Figueiredo de Andrade Filho - Representante do Programa de Pós-Graduação 16 

(Mestrado) Profissional, professora Drª. Natália Madalena Rinaldi - Coordenadora do Programa 17 

de Pós-Graduação acadêmico, Gabriel Santos Casagrande - Representante dos Funcionários, 18 

professor Dr. Danilo Sales Bocalini - Coordenador do Colegiado do Curso de Bacharelado em 19 

Educação Física e dos Representantes dos Estudantes - Ramon Matheus dos Santos e Letícia 20 

Carvalho de Souza. Havendo número legal o Senhor Diretor deu início a 21 

reunião............................................................................................................................................. 22 

EM PAUTA: Com a palavra o professor Otávio deu as boas vindas ao professor Dr. Danilo 23 

Bocalline e aos representantes dos estudantes Ramon Matheus dos Santos e Silva e Letícia 24 

Carvalho de Souza. Em seguida apresentou para homologação os seguintes documentos que 25 

foram aprovados por “ad-referendum”: [a] Representação do Diretório acadêmico no Conselho 26 

Departamental - Ramon Matheus dos Santos e Silva (titular), Heduard Magalhães Silva 27 

(suplente), Letícia Carvalho e Souza (titular), Fabíola  Oliveira Batista (suplente). [b] Solicitação 28 

de atividade esporádica da professora Drª Erineusa Maria da Silva para atender o convite do 29 

Centro Universitário do Espírito Santo-UNESC, no dia 26/08/2019 no horário das 19:30h às 30 

22h. Em apreciação foram homologados por unanimidade. Leitura das atas das reuniões 31 

extraordinárias realizadas nos dias 24/06/2019, 02/07/2019, 12/07/2019, 09/08/2019. Em 32 

apreciação, foram aprovadas por unanimidade. COMUNICAÇÕES: O professor Otávio 33 

comunicou que a UFES iniciou o desenvolvimento do Plano de Desenvolvimento Institucional 34 
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2020/2029 (PDI 2020/2029).  Informou que as ações de desenvolvimento do Planejamento 35 

Estratégico do Centro feitas até a presente data serão desenvolvidas em articulação com o PDI 36 

2020/2029. Com a palavra a professora Erineusa comunicou  que o Colegiado está na segunda 37 

etapa da matrícula.  O professor  Danilo comunicou que ainda não conseguiu reunir-se com os 38 

alunos  para conversar acerca  do corte dos orçamentos. O professor Antônio comunicou que   39 

o professor substituto Jean Carlos Freitas Gama foi contemplado com uma bolsa de estudos 40 

para o doutorado rompendo seu contrato de professor substituto. Sendo assim, será 41 

necessário a realização de processo seletivo para as disciplinas que ficaram descobertas. O 42 

professor Adriano comunicou que terá que fazer concurso para professor substituto na vaga do 43 

professor Fábio Loureiro em virtude da renovação do afastamento para estudos de doutorado.  44 

Com a palavra, o Diretor do Centro informou que a proposta de alteração do horário do curso 45 

de Bacharelado foi encaminhado para o respectivo Colegiado de Curso como ajuste de PPC e 46 

na verdade  o encaminhamento deverá ser  de proposta de novo curso. Ainda com a palavra, 47 

informou que já providenciou as portarias nomeando os novos membros dos Núcleos Docentes 48 

Estruturantes (NDE) dos Cursos. Informou ainda que irá nomear comissão para discutir e 49 

apresentar proposta que atenda a Resolução CNE/CES no. 6, de 18 dezembro de 2018 que 50 

determina ingresso único para os cursos de licenciatura e bacharelado composta pelos 51 

coordenadores de curso de graduação, dois representantes estudantis indicados pelo Diretório 52 

Acadêmico, dois representantes de cada NDE e a Profa. Zenólia Figueiredo. O professor 53 

Nelson Andrade Filho recomendou que os representantes dos NDE deveriam ser docente com 54 

experiência na discussão curricular e tempo de casa. No seu entendimento é muito 55 

preocupante para um docente novato assumir esse encargo e essa responsabilidade. Com a 56 

palavra o professor Adriano Maia comunicou que fará uma reunião conjunta  com os 57 

coordenadores dos colegiados de curso, chefe do Departamento de Ginástica e coordenadores 58 

de Pós-Graduação para tratar da ofertadas disciplinas 2020/1. Em seguida a professora Natália 59 

Rinaldi comunicou que participou do seminário de acompanhamento dos programas de pós-60 

graduação em Brasília, referente à avaliação do quadriênio e que está preparando um 61 

planejamento voltado para essa nova avaliação. Com a palavra, o professor Nelson Andrade 62 

Filho comunicou que o Mestrado Profissional com a configuração em rede planeja abrir edital  63 

para uma segunda turma. Com a palavra, professor Otávio Tavares agradeceu a contribuição 64 

do Mestrado Profissional com recursos para aquisição de 52(cinquenta e dois) colchonetes 65 

para o CEFD. Em seguida, com a palavra o representante estudantil Ramon dos Santos 66 

informou que o Diretório Acadêmico abriu um livro de ouro para arrecadar recursos para 67 

participação no CONBRACE, tendo em vista que a Universidade não teve recursos para 68 

auxiliar os alunos. PROCESSOS/PROJETOS: [1] Solicitação de Licença Capacitação do 69 
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professor Dr. Antônio Carlos Moraes, por um período de 90 (noventa) dias, a partir de 15 de 70 

setembro de 2019. Em apreciação, após relato e parecer favorável do Conselheiro professor 71 

Dr. Danilo Sales Bocaline, foi provado por unanimidade. [2] Solicitação de Licença Capacitação 72 

do professor Dr. Fabian Tadeu do Amaral, por um período de 90(noventa) dias, a partir de 18 73 

de fevereiro de 2020. Em apreciação, após relato e parecer favorável do Conselheiro professor 74 

Dr. Antonio Carlos Moraes, provado por unanimidade. [3] Relatório de Licença Capacitação da 75 

professora Drª. Liana Romera, referente às atividades desenvolvidas entre os dias 21/05/2019 76 

e 20/07/2019. Em apreciação, após relato e parecer favorável do Conselheiro professor  Ms. 77 

Adriano Fortes Maia foi aprovado por unanimidade. [4] Solicitação de Licença Capacitação do 78 

professor Dr. Wagner dos Santos, por um período de 90 (noventa) dias, a partir de 18 de 79 

setembro de 2019. Em apreciação, após relato e parecer favorável do Conselheiro professor 80 

Ms. Adriano Fortes Maia foi aprovado por unanimidade. [5] Em seguida com a palavra o 81 

professor Otávio Tavares abriu a discussão acerca da representação do Centro de Educação 82 

Física e Desportos, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). Ainda com a 83 

palavra informou que o Estatuto da Universidade em seu Inciso VI do Artigo 22 estabelece que 84 

a escolha dos representantes dos Centros é de responsabilidade do Conselho Departamental. 85 

Informou que recebeu do chefe do Departamento de Desportos a solicitação dos professores 86 

André Leopoldo e Maurício de Oliveira, indicados pelo Departamento de apresentarem um 87 

plano do trabalho na presente reunião. Neste contexto, esclareceu que o Conselho 88 

Departamental deveria deliberar pela aceitação ou não da solicitação encaminhada. O 89 

professor Ueberson Almeida pediu a palavra para informar que o professor André Leopoldo lhe 90 

indagou por qual motivo seu nome ainda não havia sido homologado. O professor Nelson 91 

Andrade Filho comentou que a solicitação de apresentação de plano de trabalho não é usual 92 

para ele. O professor Antônio Moraes pediu a palavra e apresentou uma Questão de Ordem. 93 

Segundo ele, o docente não pode comparecer ao Conselho Departamental para disputa de 94 

vaga que não foi aberta, além disso, argumentou que existe um equívoco em que os 95 

Departamentos indiquem representantes no CEPE, tornando objeto de disputa entre os 96 

Departamentos. Em seguida o professor Adriano Maia argumentou que o CEPE já teve a 97 

presença de vários docentes indicados pelos Departamentos e que a indicação deveria ser 98 

feita nos mesmos moldes do Departamento de Ginástica e que o Departamento de Desportos 99 

espera que seja respeitado sua decisão. Com a palavra, a professora Erineusa da Silva 100 

argumentou que no seu entender a prática que está sendo adotada pelo Conselho está em 101 

desacordo com o Estatuto que a Universidade determina. Sugeriu que o Professor Ueberson 102 

Almeida e seu suplente abram mão do mandato que se inicie o processo novamente. O 103 

professor Antônio Moraes lembrou a importância dos representantes do Centro estarem 104 
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alinhados com o projeto da Direção do Centro que foi eleito. O professor Adriano Maia 105 

argumentou que do ponto de vista dele o processo foi realizado da mesma forma que o 106 

Departamento de Ginástica e que, portanto, deveria ser desfeito o encaminhamento antigo do 107 

Departamento de Ginástica.  O professor Otávio Tavares lembrou que a ata da reunião do 108 

Departamento de Desportos registrava que o argumento declarado dos professores indicados 109 

para ter acento no CEPE era a representação do NUPEM no CEPE e que não era possível e 110 

aceitável a representação sob este tipo de argumento, para este ou qualquer laboratório, 111 

núcleo ou grupo de pesquisa do CEFD. O professor Nelson Andrade Filho comentou que o 112 

Conselho Departamental vem operando no político e não no normativo e que no seu 113 

entendimento deverá ser seguido o normativo. Com a palavra a professora Márcia da Cunha 114 

comentou que se a questão de ordem for acatada deverão ser desfeitas as duas decisões e 115 

que será retirada a decisão política e será realizado todo o processo dentro da normatividade. 116 

Com a palavra, o diretor do CEFD lembrou que o Conselho Departamental tem a prerrogativa 117 

de rever decisões dos Departamentos. Em seguida o professor Antônio Moraes comentou que 118 

o costume de consultas aos departamentos realizado desde o início dos anos 2000 estava 119 

errado. Com a palavra, o professor Ueberson Almeida colocou seu mandato como 120 

representante do CEPE à disposição em virtude das relações institucionais que se apresentam. 121 

Com a palavra o professor Otávio Tavares agradeceu ao professor Ueberson por ter colocado 122 

seu cargo a disposição. Com a palavra, o professor Adriano Maia comentou que se orgulharia 123 

muito de ter o professor Ueberson Almeida no seu Departamento, representando o Centro e 124 

que era seu papel institucional defender a decisão do Departamento de Desportos como estava 125 

fazendo. Após ampla discussão foi acatada a questão de ordem proposta pelo Professor 126 

Antonio Moraes e decidido por unanimidade: [1] A interrupção dos mandatos dos professores 127 

Ueberson Almeida e Luiz Alexandre Oxley da Rocha como seu suplente como representantes 128 

do CEFD no CEPE; [2] Nomear dois representantes no CEPE e seus respectivos suplentes em 129 

caráter provisório; [3] Discutir e aprovar pelo Conselho Departamental a forma de escolha dos 130 

representantes do CEFD no CEPE. Como encerramento da discussão do ponto de pauta, o 131 

professor Otávio Tavares comentou que desde a véspera da reunião do Departamento de 132 

Desportos de 15 de maio do corrente fez várias gestões para que se chegasse a uma 133 

resolução pacífica e razoável. PALAVRA LIVRE: Com a palavra o professor Adriano leu o 134 

registro do manifesto do professor Dr. Wellington Lunz transcrito a seguir:”Quero registrar  que 135 

a recente decisão da administração central da UFES de suspender os ares condicionados de 136 

vários espaços, incluindo salas de aulas, impõe a nós, professores/as e estudantes, condições 137 

de trabalho e estudos insalubres.É impraticável ministrar ou assistir aulas com foco atencional, 138 

sem climatização adequada na cidade de Vitória-ES, em particular entre os meses de 139 
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novembro a abril. As temperaturas atuais não são as mesma de décadas anteriores, e soma-se 140 

o fato de que temos trabalhado com turmas cheias (30 a 50 estudantes), e com  ventilação 141 

natural insuficiente. Ressalto que nos períodos mais quentes do ano tem havido proliferação de 142 

mosquito, e o fechamento das janelas tem sido indispensável como barreira física. Minha 143 

interpretação é que a climatização das salas de aula, seja por ares condicionados ou 144 

ventiladores, está no mesmo nível de importância que energia elétrica, água potável, 145 

banheiros. E pergunto ainda até onde, em nome da continuidade de serviços, a administração 146 

geral da UFES estará disposta a submeter seus trabalhadores  estudantes? A UFES precisaria 147 

deixar bastante claro onde seu patrimônio humano está na sua hierarquia de valores. Registro 148 

que também protocolei reclamação na ouvidoria e no sindicato dos professores. Não dá para 149 

aceitar isso como mera adversidade pontual”................................................................................. 150 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, do que para constar, eu, Beatriz Cysne 151 

Coimbra, secretária administrativa, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será por 152 

mim assinada e por quem de direito. Vitória,28 de agosto de 2019. 153 

Professor Otávio Guimarães Tavares da Silva – 154 

 Professor Márcia Regina Holanda da Cunha-  155 

Professora  Erineusa Maria da Silva- 156 

Professor  Adriano Fortes Maia-  157 

Professor Antonio Carlos Moraes-  158 

Professor  Uberson Ribeiro Almeida-  159 

Professor .Nelson Figueiredo de Andrade filho-  160 

Professora  Natália Madalena Rinaldi- ,  161 

Gabriel Santos Casagrande-  162 

Professor Dr. Danilo Sales Bocalini-  163 

 Ramon Matheus dos Santos e  164 

Letícia Carvalho de Souza.      165 


