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 ATA  DA  REUNIÃO  ORDINÁRIA   VIRTUAL

DO  CONSELHO  DEPARTAMENTAL  DO

CENTRO  DE  EDUCAÇÃO  FÍSICA  E

DESPORTOS  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL

DO ESPÍRITO  SANTO,  REALIZADA  NO DIA

22 DE DEZEMBRO DE 2021.

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e um, às quatorze horas,

reuniu-se o Conselho Departamental virtualmente,  sob a presidência Diretor do Centro  de

Educação Física e Desportos Professor Otávio Guimarães Tavares da Silva e do Vice-Diretor

Professor Dr. Edson Castardeli e com a presença dos seguintes Conselheiros: Professor Me.

Luis Irapoan Jucá da Silva - Representando o Chefe do Departamento de Desportos, Professor

Dr.  Antônio Carlos Moraes -  Chefe do Departamento de Ginás ca,  Professor Dr.  Ueberson

Ribeiro Almeida - Representantes do Centro de Educação Física e Desportos junto ao Conselho

de Ensino, Pesquisa e Extensão, Professora Dra. Erineusa Maria da Silva – Coordenadora do

Colegiado de Licenciatura do Centro de Educação Física e Desportos, Professor Dr. José Luiz

dos  Anjos,  Professor  Dr.  Felipe  Quintão  de  Almeida  e  o  representante  dos  Técnicos

Administra vos Gabriel  Casagrande.  Havendo número legal  o Senhor Diretor do Centro de

Educação Física e Desportos Prof. Dr. Otávio deu início a reunião................……………………………...

1.Comunicações: O Diretor do CEFD iniciou informando que a entrega das obras realizadas no

CEFD dependem de vistoria por parte da direção e da fiscal da SI, que a reestruturação da rede

de fibra ó ca do CEFD está prevista pela STI para a primeira quinzena de janeiro, que a obra na

Copa do CEFD será iniciada assim que a obra da parte administra va for entregue e que tem se

reunido com os técnicos para a montagem de escalas para o retorno do trabalho presencial. O

servidor Ronie Sarmento interrompeu suas férias para acompanhar o desenvolvimento das

obras. Nesse momento o Professor Ueberson, Professor Antonio Carlos, a Professora Erneusa

e o Professor Luiz  Irapoan parabenizaram o Diretor  do CEFD pelos  esforços  que têm sido

realizado com essas obras e todo trabalho no Centro. O Diretor informou ainda que sertão

instalados 02 (dois)   contêineres  para permi r melhor atender os professores e usuários da
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Pista de Atle smo. Nesse momento, forma feitas sugestões sobre o local de instalação desses

contêineres.  2.  Projetos  /  Processos:  2.1 Processo  23068.058282/2021-17,  solicitação  de

redução para 7% do recolhimento para a conta ‘Desenvolvimento, Pesquisa e Extensão’ (DEPE)

do CEFD  por parte da Professora Dra.  Mariana Zuane  Mar ns, coordenadora do projeto de

pesquisa  "Educação  e  Conhecimento  para  a  Prevenção  ao  Doping  no  Esporte". Após

discussão sobre o relato e parecer a solicitação de redução para 7% do montante total do

projeto  a  ser  recolhido  ao  CEFD  foi  aprovado por  unanimidade. 2.2 Trata-se  do  Processo

23068.073645/2021-15 do  Professor  Dr.  Danilo  Sales  Bocalini,  solicitando  autorização para

exercer  a vidade  esporádica  remunerada  para  ministrar  palestra/aula  in tulada  “Bases

Fisiológicas  do  Sistema  Cardiocirculatório  aplicado  ao  exercício:  aspectos  fisiológicos  e

adapta vos” no curso de Pós-graduação de A vidades Físicas para Prevenção, Tratamento de

Doenças e Promoção de Saúde do Ins tuto Israelita de Ensino e Pesquisa do Hospital Israelita

Albert Einstein no dia 08 de Janeiro de 2022, a a vidade será ofertada virtualmente e com

carga horária total  de quatro  horas,  considerando,  que a carga horária  solicitada  está  em

conformidade com o Memorando Circular nº 002/2017-PROGEP/UFES e não trará prejuízo às

a vidades acadêmicas e administra vas do professor na UFES e também a conformidade da

solicitação com a Resolução nº. 13/2002 – Cun, após discussão do relato e parecer o Processo

foi aprovado pelo Conselho Departamental por unanimidade.  3. Discussão de calendário de

con nuidade  da  elaboração  da  reforma  curricular:  Por  convite  do  diretor  do  CEFD,  a

presidente da CRC/CEFD, Profa. Fernanda Paiva apresentou o estágio atual  do trabalho da

Comissão e as perspec vas nacionais da discussão sobre o assunto. O diretor do CEFD, prof.

Otávio, expressou sua preocupação para com os prazos de tramitação da reforma. Após as

apresentações  de  esclarecimentos  solicitados  por  diversos  conselheiros,  o  CD,  por

unanimidade,  deliberou  pela  realização  de  reunião  conjunta  dos  departamentos  para

apresentação do desenvolvimento da proposta por parte da CRC/CEFD quando do reinício das

aulas  no  ano  de  2022.  4.  Aprovação  da  banca  examinadora  do  Processo

230068.079059/2021-41  Progressão  do  professor  José  Francisco  Chicon,  da  classe  de

Associado IV para  a Classe E,  de professor  Titular da  Carreira do Magistério Superior.  O

Conselho  Departamental  aprovou a  composição  da  comissão  especial  para  exame  da
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solicitação da progressão para  professor tular  com a seguinte composição:      Profa.  Dra.

Zenólia Chris na Campos Figueiredo (UFES), Prof. Dr. Tarcísio Mauro Vago (UFMG),  Profa. Dra.

Enicéia Gonçalves Mendes (UFSCar); 5. Discussão da proposta da PROGRAD de resolução que

trata das Normas para o retorno das aulas presenciais com controle de riscos e regulamenta o

Ensino – Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (EARTE). Apesar do tema ser um

ponto de competência da Câmara Local de Graduação (CLG/CEFD), a pedido do diretor do

CEFD,  foi  apresentado  pelo  Prof.  Ueberson  Almeida  um  relato  da  proposta  e  algumas

sugestões de alteração. Como não houve prorrogação da duração da reunião, foi decidido que

aqueles que desejassem, poderiam enviar contribuições ao diretor do CEFD para discussão na

próxima reunião da CLG/CEFD...................................................................................................……

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, do que para constar, eu, Ana Paula Rody

Pereira, secretária, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será por mim assinada e por

quem de direito. Vitória/ UFES / CEFD, 22 de dezembro  de 2021.

Professor Dr. Otavio Guimarães Tavares da Silva                   Ana Paula Rody Pereira 

Diretor do CEFD / UFES    Secretaria Administra va
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