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PREÂMBULO 

A transparência na administração da coisa pública é antes de tudo um dever. 
Dentro deste princípio, este Relatório de Gestão do Centro de Educação Física 
e Desportos (CEFD) da UFES apresenta ao Conselho Departamental e à 
sociedade o conjunto de ações desenvolvidas no período de janeiro à junho do 
ano de 2020 pela direção do CEFD.  

A gestão do CEFD iniciada em 2016, encerrou-se em 28 de junho de 2020. O 
processo de consulta à comunidade para a escolha de novos diretor e vice-
diretor de unidade ocorreu em 18 de junho do mesmo ano, de maneira virtual e 
a posse da nova gestão do CEFD ocorreu em 30 de junho.  Assim, este 
relatório tem por objeto o período de gestão do CEFD que vai de 01 de 
janeiro a 29 de junho de 2020.  

Como sabemos, o país foi atingido no passado pela pandemia do COVID-19, o 
que determinou, no âmbito da UFES a interrupção quase completa das 
atividades presenciais a partir do dia 18 de março de 2020, as quais foram 
progressivamente ajustadas durante o ano por sucessivas resoluções e 
instruções e portarias normativas oriundas da Administração Superior. A 
ocorrência da pandemia foi determinante para que o ano possa ser 
considerado como completamente atípico. Neste contexto, a gestão do Centro 
teve que lidar com a singularidade da situação de calamidade pública nacional 
declarada pelo congresso nacional e que perdurou até 31 de dezembro de 
2020, as quais determinaram diferentes impactos nas ações realizadas. 

Em contas finais, o objetivo deste Relatório de Gestão é dar publicidade aos 
atos da administração do CEFD em sentido amplo, prestar contas no sentido 
democrático do termo. Como a gestão não se limita a questão orçamentária, 
o relatório apresenta também o conjunto das ações realizadas nas diferentes 
dimensões da administração.  
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DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA 

Tendo como referência o conjunto de resoluções, portarias e instruções 
normativas exaradas pelos conselhos superiores da UFES e pela 
Administração Superior da instituição, no período compreendido por este 
relatório, três ações devem ser destacadas: a constituição da Comissão Local 
de Biossegurança, a reorganização do funcionamento das atividades 
administrativas e o processo de escolha por meio de votação eletrônica dos 
representantes do CEFD no CEPE. 

 

 Comissão Local de Biossegurança (CLB/CEFD) 

A CLB/CEFD foi constituída pelo Conselho Departamental do CEFD em 28 de 
maio e tinha por objetivo apresentar contribuições do Centro aos Planos de 
Contingência e Biossegurança da Universidade. A CLB foi composta pelos 
seguintes membros: 

Beatriz Cysne 
Danilo Bocalini 
Edson Castardeli 
Eliéte Almeida 
Fabio Loureiro 
José Chicon 
Judite Rocha 
Ligia Gomes 
Ac. Livia Rhodes 
Luciana Carletti 
Luis Irapoan da Silva 

Marcelo Demian 
Marcia da Cunha 
Maria Luzia de Lima 
Natalia Rinaldi 
Ac. Renata Costa 
Ac. Renata da Silva 
Richard Leite 
Rodrigo Vancini 
Ronie Sarmento 
Rosianny Berto 

 

O documento elaborado pelo CLB/CEFD e encaminhado à PROPLAN 
encontra-se anexo a este relatório. 

 Reorganização das atividades administrativas 
O processo de reorganização das atividades administrativas foi condicionado 
pelas sucessivas resoluções do Conselho Universitário a este respeito na 
UFES (Res No. 04/2020 e Res No. 07/2020) e as diversas instruções 
normativas exaradas pela PROGEP. Deve ser observado que durante o 
período em tela, a universidade decidiu pela suspensão da jornada de seis 
horas ininterruptas aos 09 servidores técnico administrativos em exercício na 
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secretaria geral do CEFD, na secretaria unificada de colegiados de curso de 
graduação e na biblioteca setorial, tal como no resto da UFES.  
 
Neste contexto, foi estabelecido diálogo constante com o corpo de servidores 
técnicos do CEFD para informar, esclarecer, trocar informações e colher dados 
para reorganização das atividades, controle de ponto e demais medidas 
necessárias para a manutenção dos serviços ao mesmo tempo em que se 
garantia a segurança da comunidade do CEFD. 
 
O resultado deste processo foi a manutenção continuada dos serviços das 
secretarias, o que contou com a compreensão e o compromisso profissional do 
nosso corpo técnico. 
 
Por outro lado, assistimos a reversão, por ordem judicial, da manutenção das 
FG-06 no âmbito da UFES. Isto significou o cancelamento das três funções 
gratificadas (FG-06) de “Apoio técnico em atividades física e esportivas” 
criadas em 2019 então ocupadas por servidores em exercício no 
NUPEM/CEFD. Esta foi uma ação que ajudou a legitimar a importante atuação 
destes profissionais nas atividades físicas e esportivas do Centro, mas que, 
infelizmente, teve que ser descontinuada. 
 

 Processo de escolha dos representantes do CEFD no CEPE 
Como sabemos, cada centro de ensino tem direito a dois representantes no 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da UFES, os quais são 
regimentalmente escolhidos pelo Conselho Departamental (CD). Em decisão 
tomada na reunião ordinária do dia 19 de fevereiro, o CD decidiu pela 
realização de uma consulta aos docentes do CEFD para a indicação por voto 
universal e direto dos dois representantes do Centro e seus respectivos 
suplentes. Na mesma reunião foram aprovadas as normas da escolha e a data 
da consulta, 18 de março.  

Após dois adiamentos em virtude da greve nacional da educação marcada para 
o dia 18 de março e da suspensão das atividades presenciais na UFES, o CD 
em reunião ocorrida em 03 de junho, alterou as normas da consulta definindo o 
dia 16 de junho para a consulta e sua realização por meio de plataforma digital 
específica da STI/UFES. O processo ocorreu de maneira regular, tendo 
participado 41 (quarenta e um) docentes. Foram indicados os professores José 
Luiz dos Anjos (suplente Profa. Ligia Gomes) e Ueberson Ribeiro (suplente 
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Prof. Edson Castardeli). Estas indicações foram referendadas pelo Conselho 
Departamental do CEFD em reunião extraordinária em 29 de junho. 

 

GESTÃO DOS RECURSOS 

O Relatório de Gestão não é nem pode ser considerado como uma prestação 
de contas no sentido contábil do termo. Isto se deve ao fato que a liberação 
efetiva dos recursos depende do governo federal e posteriormente da 
administração superior da UFES. Além disso, a própria execução das compras 
e pagamentos não são controlados pelo Diretor de Centro. Ou seja, a Direção 
do Centro atua como um ordenador de despesas, com autonomia para 
realocar recursos entre rubricas diversas, cuja a execução depende de 
outros órgãos técnicos da Universidade. A plena utilização dos recursos 
depende da capacidade e/ou competência da empresa contratada pela UFES 
para a execução de determinado contrato ou, no caso de compras, dos órgãos 
da PROAD. Isto ocasiona dificuldades e/ou frustração no uso de algum recurso 
planejado. Assim, não é possível enxergar a prestação de contas como um 
‘balancete’ financeiro do CEFD, mas sim do conjunto de ações desenvolvidas 
durante o período.  

A gestão dos recursos da e na universidade foi marcada pela determinação do 
governo federal em solicitar que o planejamento de gastos seja feito de um ano 
para o ano seguinte. Deste modo, os gastos de custeio de 2020 foram 
planejados e informados em 2019. Este processo administrativo foi iniciado no 
ano de 2019 e a UFES ainda está aperfeiçoando seus processos de gestão 
segundo as novas exigências federais. Assim, pela primeira vez, o 
planejamento das compras de material de consumo foi feito em 2019 e sua 
realização no ano de 2020. Neste contexto de mudanças, dois objetivos foram 
muito importantes: Melhorar o controle dos gastos do Centro e maximizar o uso 
dos recursos descentralizados.  

Embora este relatório refira-se apenas aos seis primeiros meses do ano, os 
valores apresentados referem-se ao ano inteiro, uma vez que a mudança de 
gestão não interferiu nos valores alocados pela Administração Superior nem na 
realocação aprovada pelo Conselho Departamental do Centro. 

A Tabela 1 apresenta a planilha orçamentária do CEFD com recursos 
realocáveis, definida pelas Pró-Reitorias de Planejamento e de Administração e 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Secretaria Administrat iva do CEFD/UFES – Tel .:  (027)  4009-2636 

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

cuja base serviu para a proposta de realocação de valores entre as rubricas a 
ser aprovada pelo Conselho Departamental. 

 

Item de despesa Orçado para 2020 

Manutenção Predial  R$ 394.299,00 
Manutenção de Ar Refrigerado R$ 19.715,00 
Instalação de Ar Refrigerado R$ 10.515,00 
Combustível e Transporte R$ 1.145,00 
Suprimentos e Manutenção 
Informática 

R$ 5.202,00 

Passagens Aéreas  R$ 6.002,00 
Material de Consumo R$ 76.207,00 
Diárias R$ 7.137,00 
 Ajuda de custo R$ 5.658,00 
Bolsas Estudantes Paepe I e II R$ 77.926,00 
Total alocado  R$603.807,00 

Tabela 1 – Orçamento de custeio do CEFD (despesas realocáveis) para 2020 

 

Vale observar que comparado ao ano anterior, no ano de 2020 tivemos um 
aumento de cerca de 10,5% na quantidade dos recursos realocáveis (de 
R$545.516,00 para R$603.807,00).  

Como aconteceu durante toda esta gestão, as propostas de remanejamento de 
valores entre as rubricas, de maneira a melhor atender as necessidades dos 
CEFD, e o detalhamento das despesas de material de consumo foram 
discutidas e aprovadas no Conselho Departamental, ficando da forma como é 
expressa na Tabela 2. 

Item de despesa 
Orçado para 

2020 (R$) 
Realocação 

(R$) 

 
Notas 

explicativas 
Manutenção Predial  394.299,00 356.428,00 1 
Manutenção de Ar 
Refrigerado 

19.715,00 19.715,00 
- 

Instalação de Ar 
Refrigerado 

10.515,00 10.515,00 
- 

Combustível e Transporte 1.145,00 2.000,00 2 
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Manutenção de 
computadores  

5.202,00 5.202,00 
- 

Passagens Aéreas  6.002,00 12.002,00 3 
Material de Consumo 76.207,00 86.207,00 3 
Diárias 7.137,00 7.137,00 - 
Ajuda de custo 5.658,00 9.000,00 4 
Bolsas Paepe I e II 77.926,00 105.600,00 10 
Total alocado  603.807,00 603.807,00  

Tabela 2 – Orçamento de custeio do CEFD (despesas realocáveis) para 2020 
aprovado pelo CD/CEFD 

Notas explicativas 

1) R$37.871,00 deslocados para passagens aéreas, ajuda de custo, 
PAEPE II e combustível e transporte; 

2) Aporte de R$855,00 deslocados da manutenção predial; 
3) Aporte de R$6.000,00 deslocados da manutenção predial para a 

realização do CONESEF; 
4) Aporte de R$10.000,00 feito pela PROPLAN por solicitação; 
5) Aporte de R$3.342 deslocados da manutenção predial para atender até 

30 pedidos de ajuda de custo de alunos; 
6)  Aporte de R$27.674,00 deslocados da manutenção predial para 

aumentar de 18 para 22 cotas de bolsas; 
 

 Manutenção predial e obras 
Como vimos na Tabela 2, a dotação para manutenção predial foi definida em 
R$ 356.428,00 (trezentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e vinte e oito 
reais). Este recurso é gasto no pagamento dos serviços prestados pela 
empresa contratada (consertos e pequenas melhorias em instalações elétricas, 
hidráulicas, telhados e assemelhados). Não se inclui neste item os contratos 
com a empresa de limpeza e com a empresa de manutenção de áreas verdes, 
embora entendamos que elas fazem parte da manutenção da UFES.  

No período de tempo abrangido por este relatório, em função da pandemia e da 
suspensão das atividades presenciais a manutenção predial ficou restrita a 
tarefas básicas. Entretanto, duas obras importantes foram iniciadas por meio 
do contrato de manutenção predial:  

 A pintura externa de todo o prédio anexo (prédio verde); 
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 A completa adaptação de uma parte do antigo espaço da CCV para a 
instalação do LESEF, LABGIN e LABSPORTE; 

A avaliação das estruturas das edificações do CEFD em face da exposição das 
ferragens em diferentes pontos dos prédios (Doc. avulso 23068.020288/2019-
78) foi entregue em março de 2020 apresentando um orçamento de R$ 
414.689,53. Como é possível verificar, este valor excede toda a verba 
disponível para a manutenção predial. Assim, nos dedicamos nesta etapa do 
ano à busca dos recursos necessários para a realização do serviço, sem 
comprometer a manutenção predial ordinária. 

No que se refere aos serviços de manutenção predial propriamente ditos, 
devemos destacar como ponto negativo, a visível queda de qualidade dos 
serviços realizados pela empresa responsável (IMG), com consequências 
deletérias, especialmente no que se refere à manutenção dos telhados. 

Os recursos alocados para Manutenção de ar refrigerado, instalação de ar 
refrigerado, suprimentos de informática, passagens aéreas, diárias, 
ajudas de custo e bolsas Paepe não foram utilizados no período 
compreendido por este relatório. 

 Compras de materiais de consumo 
A distribuição dos recursos de materiais de consumo foi feita segundo os 
critérios aprovados pelo CD/CEFD em 24 de agosto de 2016. A Tabela 3 
apresenta os valores atribuídos para cada uma das demandas identificadas. 

 

Orçamento CEFD 2020 R$86.207,00 

DESTINATÁRIOS VALOR 

Parque Aquático R$20.000,00 

Almoxarifado CEFD R$13.146,00 

Material didático e esportivo R$29.654,00 

TI R$2.000,00 

NUPEM  R$20.000,00 

LAEFA R$2.800,00 

TOTAL SOLICITADO R$87.600,00 

Tabela 3 – Destinação da verba para material de consumo 
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Deve ser observado que o valor excede ligeiramente a dotação orçamentária, 
mas isto não é um problema uma vez que algumas solicitações não são 
executadas em função de problemas técnicos nos orçamentos, ausência de 
vendedores interessados ou inexistência efetiva de necessidade de uso de 
todo o valor atribuído.  

Vale informar ainda que o NUPEM recebeu materiais de consumo diversos 
como reposição do que foi perdido no incêndio ocorrido em 2019 que 
totalizaram o valor de R$29.439,00 (vinte e nove mil quatrocentos e trinta e 
nove reais). Isto significa que o investimento em material de consumo do CEFD 
e da UFES deste núcleo no ano de 2020 foi de R$49.439,00 (quarenta e nove 
mil quatrocentos e trinta e nove reais). 

 

OUTRAS DIMENSÕES DA ADMINISTRAÇÃO 

 Biblioteca Setorial Aloyr Queiroz de Araújo (BSAQA) 
A Biblioteca Aloyr Queiroz de Araújo (Setorial do CEFD), é uma das unidades 
do Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade Federal do Espírito Santo 
(SIB/Ufes) e possui no seu quadro funcional quatro servidores lotados, sendo 
dois bibliotecários e dois servidores assistentes em administração. 

Nos primeiros meses do ano de 2020, a Biblioteca abriu normalmente e 
ofereceu serviços de empréstimo, devolução, pagamento de multa, emissão de 
nada consta e espaço para estudo e pesquisa. Sendo que a partir do dia 18 de 
março foi decretada a pandemia de Covid-19 e toda a instituição foi fechada e 
seus servidores entraram em trabalho remoto. 

Total de empréstimos: 158 (período de 01 de janeiro até 16 de março de 2020). 

Além das tarefas regulares1, outras tarefas relacionadas à reorganização das 
atividades da biblioteca setorial e do Sistema de bibliotecas da UFES foram 
desenvolvidas: 

 
1 Acompanhamento das demandas via e-mail, reuniões periódicas online com equipe de 

trabalho da Biblioteca Central, baixa em multas e emissão de Nada Consta via Pergamum, 
elaboração de fichas catalográficas de Dissertações do Mestrado Profissional e monitoramento 
de GRU de pagamento de multas via e-mail. 
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 Contribuições ao Plano de Biossegurança Bibliotecas do 
CEFD/CCHN/CAR no período de pós-pandemia de COVID-19; 

 Correção de Metadados de mais de 250 Teses e Dissertações, em 
cooperação com o Projeto de Digitalização de Teses e Dissertações 
Defendidas na Ufes; 

 Diretrizes e Plano de reabertura no ensino híbrido do Sistema Integrado 
de Bibliotecas da Ufes durante pandemia covid19; 

 Diretrizes e plano de reabertura pós-quarentena da pandemia Covid19 
do Sistema Integrado de Bibliotecas da Ufes; 

 Divulgação de Manual de acesso a biblioteca digital; 

 Elaboração de Manual de Rotinas de Trabalho da Biblioteca Setorial 
CEFD; 

 Elaboração de Planejamento de Melhorias no Setor; 

 Elaboração do Plano Individual de Capacitação para 2021; 

 

 Atividades de Extensão 
Uma das principais ações do CEFD de relação com a comunidade são as 
atividades de extensão. Atualmente, o CEFD conta com trinta e oito projetos, 
dentre os quais ofertam um vasto número de atividades como as danças, as 
lutas, os esportes coletivos e individuais, as brincadeiras e os jogos, as 
ginásticas em suas diferentes vertentes, atendimento personalizado, pilates, 
yôga, atendimento a crianças, adultos e idosos com deficiência e seus 
familiares, atendimentos hospitalares com crianças em tratamento de câncer, 
etc. Parte desses projetos ocorrem em salas de dança, de ginástica, em 
piscinas, no interior dos laboratórios e, em grande maioria, são atividades de 
contato físico, o que acarretou a suspensão no primeiro semestre de 2020 
dessas atividades em função da crise sanitária que o Brasil padece.  

A coordenação de extensão do CEFD passou a ser exercida pela Profa. Ligia 
Ribeiro Gomes. 

 
 Convênio com o Comitê Paralímpico Brasileiro 

Este convênio sem repasse de recursos criou o Centro de Referência 
Paralímpico (CRP) nas modalidades atletismo e natação. No âmbito deste 
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convênio, foi ofertado em janeiro (24 a 26), o curso de arbitragem em atletismo 
paralímpico.  

As atividades de treinamento em atletismo e natação não chegaram a ser 
iniciadas em função da emergência da pandemia do COVID-19 e o convênio 
propriamente dito teve sua implementação interrompida até o final do ano por 
solicitação do Comitê Paralímpico Brasileiro. 

 
COMENTÁRIOS FINAIS 

O período compreendido entre janeiro e junho de 2020 foi marcado pela 
chegada da pandemia do COVID-19 ao Brasil, a declaração de calamidade 
pública e a reorganização do funcionamento da universidade. Esta 
reorganização significou, naquele momento, a interrupção praticamente total 
das atividades de ensino, pesquisa e extensão e uma significativa virtualização 
das atividades administrativas. 

Em virtude do ineditismo da experiência para nossa geração, este período se 
caracterizou por muitas incertezas, tensões e pelo intenso aprendizado para 
todos. 

Apesar disto deve ser saudada a manutenção dos processos democráticos no 
ambiente do CEFD, apesar da interrupção das atividades presenciais, com a 
realização das consultas para a escolha dos representantes do CEFD no CEPE 
e da própria direção do Centro. Entendemos que a evitação da prorrogação de 
mandatos revelou-se salutar, dando plena legitimidade às novas 
representações e à nova gestão do CEFD. 

No que se refere à gestão dos recursos, em face de seu caráter continuado e, 
mais uma vez, da interrupção das atividades presenciais a partir de 18 de 
março, os processos iniciados no primeiro semestre do ano só se concluíram 
no final do ano. Assim, não temos como neste relatório apresentar dados finais 
da gestão de 2020. 

Vitória, 01 de julho de 2021 

 
Direção CEFD/UFES 

Gestão 2016-2020 
 


