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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DEPARTAMENTAL DO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E 

DESPORTOS DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 

REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO 

DE 2021. 

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

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

professor Dr. Otávio Guimarães Tavares da Silva e com a presença dos 

seguintes Conselheiros: professor Dr. Edson    Castardeli- Vice-Diretor, 

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 

e professor Dr. José Luiz dos Anjos - Representantes do Centro de Educação 

Física e Desportos junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

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

Bacharelado em Educação Física, 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, acadêmica Núbia dos Santos 

Alves e o acadêmico Yann Souza de Oliveira. O Representante dos funcionários 

Gabriel Santos Casagrande justificou sua ausência. Havendo número legal o 

Senhor Diretor deu início a reunião..................................................................... 

EM PAUTA: O professor Otávio deu início a reunião com a leitura das atas das reuniões 

ordinárias realizadas nos dias 24/02/2021, 24/03/2021, 28/04/2021 e da reunião 

extraordinária realizada no dia 17/06/2021, que após apreciadas foram aprovadas por 

unanimidade. COMUNICAÇÕES:  O professor Adriano comunicou que o Departamento 

abriu   para sete alunos  algumas disciplinas finalistas.O professor Danilo solicitou aos 
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docentes para ficarem atentos pois as turmas podem conter alunos que não estão 

matriculados. Foram ofertadas cinquenta vagas. O professor Ubirajara comunicou que 

já foi iniciada as aulas para a segunda turma do Mestrado Profisional. Com a palavra o 

professor Felipe comunicou que está aberto o edital para o curso de Mestrado com início 

previsto no final do ano. Ainda com a palavra, informou que já está na reta  final do 

preenchimento da Plataforma Sucupira. Em seguida a acadêmica Núbia agradeceu a 

parceria do Diretório Acadêmico “26 de junho” com os colegiados de Cursos. Com a 

palavra o professor Otávio agradeceu a todos que contribuíram  e participaram da 

comemoração dos 90 anos do curso de Licenciatura em Educação Física. Informou que 

para o segundo semestre está discutindo com  a comissão de cultura a possível 

organização de lives visando o futuro. Comentou que em conversa com a 

Superintendência de Infra Estrutura, viabilizar a possíbilidade de agilizar a finalização 

das obras até o final do mês de agosto do corrente ano. Registrou o sucesso do prêmio 

Mário Cantarino.PROCESSOS E PROCESSOS: [1] Solicitação de realização de 

atividade esporádica do professor Dr. Rodrigo Leal de Queiroz Thomas de Aquino para 

participar do  “Curso de Preparação Física no Futebol: uma abordagem  a partir dos 

jogos reduzidos”, o qual ocorrerá no dia 21 de julho de 2021, de modo virtual, no horário 

das 19h às 20:50h. Com a palavra o professor Antônio informou que solicitou ao 

Departamento de Desportos um parecer acerca da carga horária  de aulas do docente, 

entretanto, o professor Adriano devolveu o processo pois entendeu que quem tem a 

competência de solicitar tais informações é o Conselho Departamental e para que fosse 

discutido e realizado uma instrução acerca dessas atividades esporádicas. Com a 

palavra, o professsor Antônio comentou que o professor Rodrigo Aquino está 

coordenando um projeto de extensão com uma carga horária grande e que ainda há sua 

carga horária docente, sendo assim achou que o Departamento teria condições de se 

pronunciar sobre o cumprimento dos encargos didáticos do referido docente. Com a 

palavra, o professor Ueberson concordou com o professor Antônio. Após ampla 

discussão, foi aprovado por unanimidade o retorno da referida solicitação ao 
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Departamento de Desportos, para que seja analisado se a referida atividade não 

conflitará com os encargos didáticos do professor requerente. [2] Homologação da 

recondução do  professor Dr. Danilo Sales Bocalini na função de coordenador e do 

nome do professor Dr. Maurício dos Santos de Oliveira  na função de sub-

coordenador  do Colegiado do Curso de Bacharelado em Educação Física, para 

mandato  de dois anos, de 09/07/2021 a 08/07/2023. Em apreciação, foi aprovado por 

unanimidade. [3] Projeto de Extensão intitulado “Programa Academia do Futebol: 

Centros de Desenvolvimento do Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor”, 

coordenado pelo professor Dr. Rodrigo Leal de Queiroz Thomaz de Aquino, tendo como 

coordenadora adjunta a professora Drª. Mariana Zuaneti Martins. O referido Projeto 

realizar-se-á no período de 01/05/2021 a 30/04/2023. O parecer do Professor Antonio 

Moraes indica a aprovação do processo, porém condicionado a realização de ajustes 

na planilha e na documentação. Com a palavra, o professor Ueberson sugeriu a retirada 

de pauta do referido processo para ajustes conforme parecer do relator. O professor 

Otávio sugeriu o encaminhamento de aprovação do processo em função do prazo, 

desde que sejam realizadas todas as correções determinadas pelo parecerista. Com a 

palavra, a professora Erineusa comentou ser favorável a proposta do professor Otávio 

tendo em vista que o professor Antônio é muito criterioso com relação a esse tipo de 

processo. O professor Antônio comentou que processos com problemas de planilhas 

não passam na segunda instância. Após ampla discussão foi colocado em apreciação 

o relato e parecer do conselheiro professor Dr. Antônio Carlos Moraes, após ampla 

discussão foi aprovado por maioria, com um voto contrário do Conselheiro  professor 

Dr. Ueberson Ribeiro Almeida, com a condição do coordenador do referido Projeto 

atender as determinações estabelecidas pelo parecerista. E em seguida, o referido 

Projeto  retornará ao parecerista professor Dr. Antônio Moraes para conferência. [4] 

Indicação de docente para  representar o Centro de Educação Física e 

Desportos, junto à Câmara de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação  

da UFES. Foi solicitado pelo Diretor do CEFD a apresentação das indicações 
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encaminhadas pelos Departamentos, tal como deliberado por este Conselho. 

Com a palavra, o chefe do DG, professor Antônio, comentou que criou-se um 

constrangimento no Departamento  uma vez que alguns colegas do 

Departamento de Ginástica tiveram o desejo de candidatar-se, entretanto diante 

da indicação do nome da professora Natália pelo PPGEF, alguns professores 

declinaram. No seu entender, deveria se feita a indicação como foi realizada para 

a escolha dos representantes no CEPE. Com a palavra, o professor Otávio mais 

uma vez pediu desculpas pelo erro de encaminhamento inicial apenas ao 

PPGEF, entretanto, relembrou que cabe ao Conselho Departamental a escolha 

do representante. O professor Adriano comentou que o Departamento de 

Desportos indicou o nome da professora Natália Madalena Rinaldi, conforme 

solicitação da Direção do Centro e, baseado no que foi discutido na reunião 

passada, que seria uma indicação dos Departamentos. Com a palavra, o 

professor Felipe comentou que na reunião passada foi determinado que os 

Departamentos indicassem nomes e como foi trazido pelo Departamento de 

Desportos o nome da professora Natália, gostaria que fosse referendado, para 

evitar má interpretação dos colegas. Em seguida, o professor Ueberson 

comentou que compreende o posicionamento do professor Antônio. No entanto, 

quando retira-se do Conselho e passa a decisão para os Departamentos, o seu 

entendimento deverá ser aprovado o nome da professora Natália. Sugeriu que o 

Conselho Departamentral discutisse em outra oportunidade uma nova 

metodologia para as Representações do Centro. O Diretor, com a palavra, tornou 

a lembrar que pelo regimento da UFES, cabe ao Conselho e não aos 

Departamentos fazer a escolha e que o que foi deliberado foi a consulta aos 

Departamentos para a apresentação de nomes de professores interessados. O 

professor Antônio comentou que as representações tanto da pesquisa quanto da 
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extensão precisam ser regulamentadas pelo Centro. Em seguida, o professor 

Adriano comentou que concorda com o posicionamento do professor Antônio 

acerca das representações de extensão e pesquisa. Após ampla discussão foi 

aprovado por unanimidade, a indicação da professora Drª Natália Madalena 

Rinaldi para  representar o Centro de Educação Física e Desportos, junto à 

Câmara de Pesquisa da Pró-Reitoria de  Pesquisa e Pós-Graduação  da 

UFES,por um período de dois anos a partir de 30/06/2021. [5] Apreciação de 

aprovação ad-referendum do Vice-Diretor do CEFD: Solicitação de atividades 

esporádica do professor Dr. Otávio Guimarães Tavares da Silva  para participar 

virtualmente da banca de professor titular do professor Dr. Carlos Nazareno 

Ferreira Borges na UFPA, realizada no dia 11 de junho de 2021, às 08:30h. Na 

discussão, o Prof. Otávio solicitou que a solicitação fosse extendida à professora 

Drª. Zenólia Christina Campos Figueiredo que participou da mesma banca. Em 

apreciação foi aprovado por unanimidade. [6] Discussão preliminar sobre o 

Ensino Híbrido para o semestre 2021/2. Com a palavra, a professora Erineusa 

comentou  que esse debate deveria ser feito entre os Departamentos e 

Colegiados. O professor Otávio comentou que teria uma reunião com o Reitor  

acerca desse tema, que entende que ele e os representantes do CEFD no CEPE 

também precisam de uma noção do que o Centro pensa a respeito. O professor 

Ueberson comentou que esse debate passa por sua Comissão. Comentou que 

os cursos da saúde já possuem excepcionalidade de funcionamento do modo 

híbrido ainda na fase 2. O Comitê de Emergência para o Coronavírus-COE envia 

boletim quinzenal e na sua opinião o Centro precisa fazer um plano para atender 

o funcionamento em modo híbrido. Acha muito complicado aprovar ensino 

híbrido sem o parecer favorável do COE. Coma palavra o professor José Luiz 

comentou que conversou com a professora Liliam Barros, integrante do Comitê 
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Emergencial do Centro de Ciências da Saúde -  CCS. É necessário atentar para  

para o inciso II da referida Resolução e planilhar se  o ensino do esporte e dança 

poderiam entrar no Ensino Híbrido. Com relação ao COE foi conversado acerca 

de sua ampliação com representantes dos Centros. Lembrando que os 

Departamnetos e Colegiados deveriam aliar-se. Comentou que o semestre 

2021/1 terminará no dia 09 de outubro, sendo assim  será possível pensar bem 

esse retorno. O professor Danilo comentou que as discussões se perdem no 

meio do caminho e concorda com a posição da professora Erineusa. Até o 

momento não tem nada certo acerca do ensino híbrido para 2021/2. O professor 

Otávio sugeriu que os Departamentos iniciem essa discussão. Em seguida, o 

professor Antônio comentou que recebeu um grupo de estudantes de Pós-

Graduação solicitando ampliação do prazo para defesa devido a pandemia e a 

Resolução não dá respaldo para isso. Sendo assim solicitou aos nossos 

Representantes no CEPE que revejam esses prazos. O professor Ueberson 

comentou que na sua opinião esse debate deveria ser feito entre os 

coordenadores professores Felipe e o Ubirajara. Em seguida, o professor Edson 

comentou que no início da pandemia parecia que voltaríamos logo, entretanto, o 

quando, foge ao nosso controle. Sendo assim, precisamos nos debruçar no 

como vamos fazer para voltar sem saber o prazo. Temos que amadurecer acerca 

desse assunto. PALAVRA LIVRE: Não houve....................................................... 

Nada mais havendo a trará 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, 30 de junho de 

2021. 

Professor  Otávio Guimarães Tavares da Silva – 
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Professor  Edson     Castardeli -  

Professora  Erineusa Maria da Silva –   

Professor  Adriano Fortes Maia –  

Professor  Antônio Carlos Moraes –  

Professor  Ueberson Ribeiro Almeida   

Professor  José Luiz dos Anjos –  

Professor  Danilo Sales Bocalini -   

Professor  Ubirajara de Oliveira –  

Professor  Felipe  Quintão de Almeida  –  

Acadêmica Núbia dos Santos Alves – 

Acadêmico Yann Souza de Oliveira - 

Beatriz Cysne Coimbra - 
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