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 ATA DO CONSELHO 

DEPARTAMENTAL DO CENTRO 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA E 

DESPORTOS DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 

REALIZADA NO DIA 25 DE 

AGOSTO DE 2021. 

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

reuniu-se o Conselho Departamental virtualmente, sob a presidência do Vice- Diretor no 

exercício da Direção professor Dr. Edson Castardeli e  com a presença dos seguintes 

Conselheiros:  professora Drª. Erineusa Maria da Silva –  Coordenadora do Colegiado de Curso 

de Licenciatura em Educação Física, professor Dr. Adriano Fortes Maia - Chefe do 

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

de Ginástica, professor Dr. Ueberson Ribeiro Almeida  - Representante do Centro de 

Educação Física e Desportos junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão,professor Dr. 

Ubirajara de Oliveira - Coordenador do Programa de Mestrado Profissional em Educação 

Física, professor Dr. Felipe  Quintão de Almeida  – Coordenador  do Programa de Pós-

Graduação stricto sensu em Educação Física, professor Dr. Danilo Sales Bocalini- coordenador 

do curso de Bacharelado em Educação Física e  o acadêmico Yann Souza de Oliveira- 

Representante dos Estudantes. Havendo número legal o Senhor Vice-Diretor deu início a 

reunião........................................................................................................................................ 

 

EM PAUTA: Iniciando a reunião o professor Edson comentou que estavam presentes na 

mesma o Magnífico Reitor da UFES professor Dr. Paulo Vargas, o Vice-Reitor da Ufes professor 

Dr. Roney Pignaton da Silva e a Chefe de Gabinete   professora Drª. Zenólia Christina Campos 

Figueiredo, em seguida  passou a palavra para o Magnífico Reitor  que agradeceu a 

oportunidade de participar da presente reunião com o intuito de apresentar a proposta de 

mudança da  fase dois para a fase três, a partir dos relatórios do Comitê de Emergência contra 

o Coronavírus - COE, entretanto, quem decidirá será o Conselho Univesitário. Informou que o 

Ensino Híbrido será realizado de forma lenta dando prioridade às ofertas práticas e 

laboratoriais, sobretudo para os alunos finalistas. Foi sugerido que a administração geral  

fizesse uma consulta aos Centros de Ensinos para o semestre 2021/2. Foi observado que as 

disciplinas práticas ficaram três semestres sem serem ofertadas. Possui conhecimento de que 

no primeiro momento não será possível colocar os cursos em dia. A fase três será 

compreendida pelo Ensino Aprendizado Remoto, temporário e emergencial - EARTE e Híbrido, 

Este documento foi assinado digitalmente por OTAVIO GUIMARAES TAVARES DA SILVA
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/286806?tipoArquivo=O



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS  

 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Secretaria Administrativa do CEFD/UFE S –  Tel. : (027) 4009-2636 

Av.  Fernando Ferrari , 514 –  Campus Universitário Alaor  de Queiroz Araújo –  Goiabeiras  
CEP 29075-910 –  Vitória-ES  

 

obsservando todas os protocolos realizados no ano passado e propostos pelo COE. Informou 

também que foi realizado uma reunião com a ADUFES, SINTUFES, DCE e está sendo  feito no 

momento com os Centro de Ensinos. Com relação ao retorno e aos protocolos é importante 

que cada unidade inicie a discussão acerca da possibilidde desse retorno dos estudantes, 

técnico-administrativos e docentes, observando um pequeno número de pessoas ocupando 

cada espaço. Com o retorno das atividades não será aberto as atividades do restaurante 

univesitário, no entanto, será distribuído marmitas para os alunos. Com relação a Biblioteca 

Central será disponibilizado a base biliográfica digital aos estudantes. Em seguida, com a 

palavra o professor Roney comentou que foi aprovada  a resolução 37/2020, que estabelece a 

reformulação acadêmica e administrativa. Nessa época, houve a redução do pico de 

contaminação da COVID. Em janeiro de 2021 houve a segunda onda do COVID e em maio do 

corrente ano foi aprovado no CEPE a resolução 20/2021 que regulamentava o Ensino Híbrido e 

foi orientado que a PROGRAD continuasse com o Ensino Remoto. No momento estamos com 

uma expectativa do Ensino Híbrido das atividades práticas e laboratoriais. Comentou que a 

Universidade está trabalhando na aquisição de EPI’S. Sendo assim, é importante que cada 

unidade acadêmica avalie a sua unidade. O Centro de Ciência da Saúde possui uma experiência 

com o Ensino Híbrido, além disso deverá ser seguido as orientações do COE. Acredita 

plenamente que o CEFD dará conta dessa seara. Em seguida, o professor Paulo comentou que 

a vacinação dos três segmentos é uma opção fundamental para esse retorno. Com a palavra a 

professora Zenólia comentou que será circulado um documento com recomendações, ajustes 

e adequações para esse retorno gradativo, com o quantitativo máximo de pessoas nas salas de 

aulas, locais administrativos. Haverá também informações acerca das cantinas. O professor 

Paulo comentou também que caso em novembro o quadro não esteja controlado a situação 

acadêmica e administrativa ficará como está no Ensino e trabalho remoto. O professor Edson 

comentou que entende plenamente e concorda com essa perspectiva e pensou que os 

projetos de extensão também estivesse nesse plano Híbrido. Após a saida do magnífico Reitor 

e sua equipe foi dado continuidade a reunião. COMUNICAÇÕES: Com a palavra, a professora 

Erineusa comunicou que o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE será 

realizado no dia 14 de novembro do corrente ano e que precisa que os docentes conscientizem 

os alunos da importânica do mesmo para o curso e para eles mesmos. O professor Danilo 

comentou que essa prática é fundamental para adesão dos referidos alunos. Aquele discente 

que não fizer o ENADE ficará um ano sem poder colar grau. Em seguida, o professor Felipe 

comunicou que o processo seletivo para o Mestrado acadêmico está em andamento é já 

possui noventa e três inscrições. Na próxima semana iniciará  à arguição. Tem alunos de todo o 

Brasil. Foi o maior número de inscrições dos últimos anos. Ainda com a palavra, comentou que 

não haverá prova e sim arguição do Projeto. Com a palavra, o professor Edson apresentou as 

seguintes solicitações de atividades esporádicas aprovadas por ad-referendem: a) Trata o 

presente da solicitação de atividade esporádica do Professor Dr. Wellington Lunz para proferir 
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palestra no II Simpósio de Nutrição do Alto Paranaíba (SINAP), evento vinculado a Universidade 

Federal de Viçosa campus Rio Paranaíba (UFV-CRP), que ocorrerá no dia 24 de agosto de 2021, 

às 19:00h, no formato on line. O solicitante informa que a atividade é não remunerada e que 

não fará uso de nenhum recurso da UFES. Informa ainda que não existem atividades de ensino, 

extensão ou pesquisa que conflitem com o evento. Em apreciação foi aprovado por 

unanimidade; b) Solicitação em nome do professor Dr. Otávio Guimarães Tavares da Silva de 

participar como membro na Comissão Qualis Periódicos da Área 21 da Capes, de atividade 

esporádica entre os dias 9 e 13 de agosto. Considerando que, a atividade é remota, não 

mobilizará nenhum recurso da UFES, não se afastará do cargo de Diretor do CEFD, que será 

remunerada por meio de auxílio pago pela Capes, terá duração estimada de 10 horas semanais 

e observando a concordância de seu pedido com a Res. 13/2002 – Cun/UFES e a da Lei 

12.772/2012, no período de 09 e 13 de agosto de 2021 e 13.  Em apreciação, foi aprovado por 

unanimidade. PROCESSOS/PROJETOS: [1]Solicitação de autorização para exercer atividade 

esporádica do prodessor Dr. Danilo Sales Bocalini para participar de qualificação de dissertação 

de mestrado no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Humano e 

tecnologias do Instituto de biociências do campus de Rio Claro da Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. O título do trabalho é Efeitos do Exercício na Expressão do 

LTB4 em Animais Obesos de autoria de Irineu Otávio Marchiori Callegar e orientação do 

professor Dr. Alexandre Gabarra de Oliveiraautoria de Irineu Otávio Marchiori Callegar e 

orientação do professor Doutor Alexandre Gabarrade Oliveira, ambos vinculados. A defesa 

será realizada no dia 30 de setembro de 2021, no horário das 8 horas às 12 horas em ambiente 

virtual. O professor ressalta que sua participação não acarretará prejuízo à carga horária de 

ensino. Além disso, informa que não haverá ônus para a UFES nem utilização de qualquer 

instalação, equipamento ou material da instituição, conforme dispõe a resolução 13/2002 

CUN. Em apreciação, após relato e parecer favorável do professor Dr. Felipe Quintão, foi 

aprovado por unanimidade. [2] Trata-se esse do pedido para realização de atividades 

esporádicas do docente Felipe Quintão de Almeida. O professor apresentou oito solicitações 

referentes a participação em banca de mestrado e doutorado, palestra em evento científico, 

participação em grupo de estudo e projeto de extensão de outras instituições de ensino 

superior com seus respectivos convites, sendo elas listadas a seguir: 1- Participação de banca 

de qualificação de doutorado do Nataly de Carvalho Fugi intitulada “Linguagem corporificada e 

o cotidiano na docência em educação física” do programa de Pós-graduação em educação 

Associado em Educação Física (PEF) da Universidade Estadual do Maringá ser realizada no dia 

24 de agosto de 2021, às 14:00h; 2- Participação como palestrante no Programa de Mestrado 

Profissional em Gestão, Planejamento e Ensino da Universidade Vale do Rio Verde - UninCor, 

Campus Três Corações abordando a temática CORPO, LINGUAGEM E CULTURA a ser realizada 

no dia 25 de agosto de 2021 as 18:00h; 3- Participação como membro de banca de trabalho de 

conclusão de curso intitulado Que corpo é esse? Proposta de material educacional de 
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Educação Física para os anos finais do ensino fundamental da aluna Andrea Pereira Martins 

Vinhas, no Programa de Mestrado Profissional em Gestão, Planejamento e Ensino a ser 

realizada no dia 30 de agosto de 2021 as 15:00h; 4- Participação como palestrante no 

seminário interno do Grupo de Investigación Cuerpo, educación, enseñanza da Universidad de 

La Republica Uruguay Plata do com a palestra intitulada “posibles problemas para una teoría 

de la educación del cuerpo” a ser realizada no dia 01 de setembro outubro de 2021  às 18:30 

horas; 5- Participação na mesa de encerramento do 40º Simpósio Nacional de Educação Física 

com a palestra intitulada “A conjuntura contemporânea do campo da Educação Física 

brasileira em tempos de crises: “ecos” para distintas comunidades científicas da Educação 

Física no pós-pandemia” a ser realizada no dia 08 outubro de 2021 às 14:00h; 6- Participação 

de banca de doutorado do Pedro Xavier Russo Bonetto intitulada Esquizo-experimentações 

com o currículo cultural de educação física do programa de Pós-graduação em educação da 

Universidade de São Paulo a ser realizada no dia 15 de outubro de 2021 às 14:00h; 7- 

Participação como palestrante no Congreso de EF y Ciencias da Universidad Nacional de La 

Plata com a palestra intitulada “Educación Física crítica en tiempos de pandemia” a ser 

realizada no dia 21 outubro de 2021, com horário previsto entre as 10:00 e as 14:00h; 8- 

Participação como mesa-conferencista com o tema “A saúde como afirmação das vidas, das 

ciências e da cultura” no Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (CONBRACE) e o 

Congresso Internacional de Ciências do Esporte (CONICE) a ser realizada no dia 13 de 

dezembro de 2021 das 19h às 21:30h nos meios digitais do CBCE e da UFMG. A participação 

das atividades listadas acima serão todas realizadas por vídeo conferência não acarretando 

prejuízo à carga horária de ensino, uma vez que não existe atividade docente e sem 

recebimento financeiro. Além disso, o professor informou também que não será utilizado 

qualquer instalação, equipamento ou material da UFES para esta data conforme resolução  

13/2002-CUN. Em apreciação após relato e parecer favorável do conselheiro professor Dr. 

Danilo Sales Bocalini foi aprovado por unanimidade. [3] Solicitação de autorização para exercer 

atividade esporádica do professor Dr. Richard Diego Leite para ministrar aula de Pós-

Graduação- Fisiologia Clínica do Exercício - Lato Sensu, na Universidade Federal de São Carlos, 

no dia 28 de agosto de 2021 de forma remota. O professor destaca que a   atividade terá como 

tema a “Metodologia da pesquisa e trabalho de conclusão de curso”, que será desenvolvida 

em seis horas, será remunerada e não haverá prejuízo à carga horária de ensino. Em 

apreciação, após relato e parecer favorável da conselheira professora Drª. Erineusa Maria da 

silva, foi aprovado por unanimidade. [4] Trata-se do pedido para realização de atividade 

esporádica do professor Dr. Ubirajara de Oliveira, referente a sua participação para compor a 

Comissão Examinadora, na condição de membro titular, da Banca de Defesa da Dissertação do 

mestrando Felipe da Silva Marques Salles, no Programa de Mestrado Profissional em Práticas 

Docentes doEnsino Fundamental, da Universidade Metropolitana de Santos. Será realizado em 

31/08/2021, terça-feira, às 14h, a ser realizada virtualmente pela Plataforma Zoom. Nesta 
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ocasião o candidato apresentará e defenderá publicamente o texto de qualificaçãoda sua 

dissertação de mestrado, intitulada “O Jogo como conteúdo e estratégia didáticana Educação 

Física Escolar”, sob a orientação da Prof.ª Drª Mariângela Camba.O professor declara que a 

participação na supracitada banca não acarretará prejuízos às atividades acadêmicas sob sua 

responsabilidade uma vez que o cronograma ajustado com período no qual ele leciona 

disciplina na graduação, tampouco acarretaráônus financeiro para a UFES nem utilização de 

qualquer instalação, equipamento ou material da UFES para esta data conforme indicado na 

resolução  13/2002-CUN. Em apreciação, após relato e parecer favorável do conselheiro 

professor Dr. Felipe Quintão foi aprovado por unanimidade. [5] :Solicitação de autorização 

para exercer atividade esporádica do professor Dr. Wellington Luns, lotado no Departamento 

de Desportos dessa unidade. A solicitação indica intenção de aceitação do convite da 

Universidade Maurício de Nassau, localizada em Alagoas que demanda o solicitante para uma 

palestra dirigida ao Curso de Educação Física daquela instituição, de forma remota, no dia 02 

de setembro de 2021 às 19 horas. O solicitante fundamentou seu pedido no regramento 

interno que normatiza tais situações, instruiu corretamente o processo e se responsabiliza pelo 

correto cumprimento dos detalhes que constituem as regras, sobretudo a resolução 13/2002 

do Conselho Universitário.  Em apreciação, após relato e parecer favorável do conselheiro 

professor Dr. Antônio Carlos Moraes foi aprovado por unanimidade. PALAVRA LIVRE. O 

professor Edson reforçou a fala do Reitor e solicitou aos dos Chefes dos Departamentos para 

que iniciem a discussão acerca do Ensino Híbrido com os professores dos 

Departamentos................................................................. 

 

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

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

por quem de direito. Vitória, 25 de agosto de 2021. 

Professor  Edson Castardeli -   

Professora  Erineusa Maria da Silva –   

Professor  Adriano Fortes Maia –  

Professor  Antônio Carlos Moraes –  

Professor  Ueberson Ribeiro Almeida  -  

Professor  Ubirajara de Oliveira –  

Professor  Felipe  Quintão de Almeida  –  

Professor  Danilo Sales Bocalini-  

Este documento foi assinado digitalmente por OTAVIO GUIMARAES TAVARES DA SILVA
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/286806?tipoArquivo=O



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS  

 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Secretaria Administrativa do CEFD/UFE S –  Tel. : (027) 4009-2636 

Av.  Fernando Ferrari , 514 –  Campus Universitário Alaor  de Queiroz Araújo –  Goiabeiras  
CEP 29075-910 –  Vitória-ES  

 

Acadêmico Yann Souza de Oliveira- 

Beatriz Cysne Coimbra-                                
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