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 1 

 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

CONSELHO DEPARTAMENTAL DO 3 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E 4 

DESPORTOS DA UNIVERSIDADE 5 

FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 6 

REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO  7 

2017. 8 

Aos trinta dias do mês de agosto do ano dois mil e dezessete, às quatorze 9 

horas, reuniu-se o Conselho Departamental, sob presidência do professor Dr. 10 

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

Conselheiros: professor Dr. André Soares Leopoldo - Chefe do Departamento 12 

de Desportos, professor Dr. Ivan Marcelo Gomes - Chefe do Departamento de 13 

Ginástica, professor Dr. André da Silva Mello - Coordenador da Pós-14 

Graduação, professores Dr. Rodrigo Luiz Vancini e Dr. Antônio Carlos Moraes 15 

- Representantes do Centro de Educação Física e Desportos junto ao 16 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, professor Dr. Maurício  dos 17 

Santos de Oliveira- Coordenador do Curso de Bacharelado em Educação 18 

Física, professor Dr. Luiz Alexandre Oxley da Rocha- Coordenador do Curso 19 

de Licenciatura em Educação Física. A professora Drª. Márcia Regina 20 

Holanda da Cunha e o Representante dos Funcionários - Ronie Frizzera 21 

Sarmento justificaram suas ausências............................................................... 22 

EM PAUTA: Leitura da ata da  reunião ordinária realizada no dia 24/05/2017; 23 

das reuniões extraordinárias realizadas nos dias 25/05/2017 e 12/06/2017; da 24 
reunião ordinária realizada no dia 21/06/2017, da reunião extraordinária 25 

realizadas no dia  07/07/2017 às16:00 horas, da reunião extraordinária 26 
realizada no dia 07/07/2017 às 16:30 horas, da reunião extraordinária realizada 27 
no dia 07/08 às 14:00 horas e da reunião extraordinária realizada às 15:00 28 
horas. Todas foram aprovadas. COMUNICAÇÃO: Com a palavra o professor 29 
Ivan informou que foi realizado o processo seletivo do PaEPE I. As 11 vagas 30 
foram preenchidas. O professor Otávio comunicou que o Centro poderá 31 
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manter, com recursos próprios, até o final do ano bolsas para até 4 projetos 32 
existentes que não venham a ser selecionados. Em seguida com a palavra o 33 
professor Otávio esclareceu que o atraso na obra das quadras cobertas do 34 
Centro se deve aos procedimentos para a assinatura do termo aditivo do 35 

contrato. Informou ainda sobre a realização das provas de atletismo dos Jogos 36 
Nacionais dos Servidores da Justiça do Trabalho, no período de 25 a 37 
27/09/2017, que na abertura deste evento será realizado o descerramento da 38 
placa em homenagem ao professor Mario Cantarino Ribeiro Filho que dá nome 39 
ao espaço de atletismo e que o presidente do Tribunal Regional do Trabalho do 40 

Espírito Santo é filho do homenageado e estará presente à cerimônia. 41 
PROCESSOS/PROJETOS: [1] Projeto de Pós-Graduação Lato Sensu 42 

‘Exercício e Saúde’, coordenado pelo professor Adriano Fortes Maia. Em 43 
apreciação, foi aprovado  por mérito. [2] Projeto de Resolução que estabelece 44 

normas de controle de aptidão física para prática de atividades nos projetos de 45 
extensão no âmbito do CEFD (anexa à esta ata). Após discussão, foi aprovado 46 

por maioria, com um voto contrário. [3] Aprovação dos ad-referendum das 47 
seguintes solicitações: Solicitação de inserção  no horário de excepcionalidade 48 
do Projeto de Extensão Universitária  de Karatê, no horário das 15:30 às 17:00, 49 

nas segundas, quartas e sextas-feiras, tendo em vista a participação na 50 
segunda etapa no campeonato estadual de Karatê a realizar-se nos dias 26 e 51 

27 do corrente mês. Solicitação de afastamento do professor André Soares 52 
Leopoldo para participação em atividades científicas e visita técnica a Unidade 53 

de Pesquisa Experimental- UNIPEX da Faculdade de Medicina- UNESP- 54 
Campus de Botucatu, durante o período de 07 a 08 de agosto de 2017. Em 55 

apreciação, foram aprovadas por unanimidade. [3] Nota do Conselho 56 
Departamental do CEFD/UFES sobre freqüência às reuniões. "O Conselho 57 
Departamental do CEFD vem por meio deste memorando circular expressar 58 

sua preocupação para com a ausência dos docentes nas reuniões das 59 
câmaras e colegiados do Centro. Como todos sabemos, estas reuniões são 60 

espaços de discussão e deliberação importantes para o desenvolvimento das 61 
atividades e responsabilidades dos departamentos, colegiados e do próprio 62 
CEFD. A presença de todos docentes nestas reuniões garante maior solidez às 63 

decisões tomadas, assim como, que os processos administrativos fluam sem 64 
atrasos. Temos em nosso Centro docentes contratados em Regime de 40 65 

horas e Dedicação Exclusiva, o que reforça nosso compromisso com o que 66 
estabelece o Regimento da Universidade (Art. 3º.) que determina que 'a 67 

participação nas reuniões dos órgãos colegiados, cujos trabalhos preferem as 68 
demais atividades, é obrigatória para os membros a eles pertencentes'.Assim, 69 
reafirmamos a importância da presença dos docentes nas reuniões 70 
deliberativas que ocorrem no CEFD. Temos a certeza que todos se 71 
empenharão ao máximo para cumprir o Regimento da Universidade e zelar 72 

pelo bom andamento de departamentos e colegiados”. Em apreciação, foi 73 
aprovada por unanimidade. [4] Solicitação de doação de 05 fascículos da 74 

coleção do PROLICEN da disciplina Oficina de Docência de Capoeira o 75 
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professor Fábio Luiz Loureiro. Em apreciação foi aprovado por unanimidade. [5] 76 
Solicitação do professor Francisco Eduardo Caparroz de empréstimo de 40 77 
fascículos da coleção do PROLICEN  da disciplina Elaboração de Memória 78 
Profissional 1 a ser utilizado nas oficinas do   Projeto de Extensão coordenado 79 

por ele. Após discussão, foi recomendado que a solicitação fosse 80 
reencaminhada por escrito.  Em seguida, foi colocado em  apreciação  a 81 
permanência ou não da pintura da parede nas dependências do Centro de 82 
Educação Física e Desportos, em virtude da ocupação dos alunos no Centro 83 
no mês de Novembro de 2016, conforme acordo de consulta aos colegiados e 84 

representações. Após ampla discussão foi aprovado por maioria a permanência 85 
da pintura na parede nas dependências do CEFD. PALAVRA LIVRE: O Chefe 86 

do Departamento de Desportos registrou sua preocupação com as ausências 87 
do Prof. Fabian Tadeu do Amaral às reuniões da Câmara Departamental em 88 

função de suas atividades como avaliador do INEP , das quais o Prof. Fabian 89 
não apresenta nenhuma comprovação................................................................ 90 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, do que para constar, eu, 91 

Beatriz Cysne Coimbra, secretária, lavrei a presente ata, que após lida e 92 

aprovada, será por mim assinada e por quem de direito. Vitória, 30 de agosto 93 

de 2017. 94 

Professor Otávio Guimarães Tavares da Silva- 95 

Professor . André Soares Leopoldo-  96 

 Professor Dr. Ivan Marcelo Gomes-  97 

Professor Dr.  André  da Silva Mello -  98 

Professores Dr. Rodrigo Luiz Vancini -  99 

Professor Antônio Carlos Moraes -  100 

Professor  Maurício  dos Santos de Oliveira-   101 

Professor  Luiz Alexandre Oxley da Rocha-  102 

Beatriz Cysne Coimbra- 103 


