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RELATÓRIO DE GESTÃO CEFD/UFES 

ANO 2020 (30 jun – 31 dez) 

 

PREÂMBULO 

Em função do início de novo período de gestão no CEFD iniciado em 30 de 
junho de 2020 (Portaria No. 364 – Gabinete do Reitor), este relatório tem por 
objeto o período de gestão do CEFD que vai de 30 de junho a 31 de 
dezembro de 2020.  

Com suas atividades reorganizadas desde o dia 18 de março de 2020, a UFES 
foi, no segundo semestre de 2020, progressivamente ajustando suas atividades 
por sucessivas resoluções e instruções e portarias normativas oriundas da 
Administração Superior. O principal marco deste período foi a retomada das 
atividades de ensino por meio remoto, o que exigiu, por parte da administração 
do Centro algumas ações de apoio suplementar. 

Como afirmamos anteriormente, o objetivo deste Relatório de Gestão é prestar 
contas no sentido democrático do termo. Deve ser observado que em 
função do início de novo período de gestão do CEFD, este relatório apresenta 
uma certa continuidade ao relatório anterior (01 de janeiro a 29 de junho de 
2020). Neste contexto, se evitará ao máximo a repetição de informações já 
apresentadas na peça anterior.  

 

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, duas ações devem ser destacadas: a organização de ação de 
formação continuada própria e do processo de apoio as atividades 
administrativas e docentes. 

 

 Formação em ensino remoto 

Em virtude da decisão da universidade da implantação do ensino-aprendizagem 
remoto temporário emergencial (EARTE), a direção do CEFD entendeu ser importante 
e necessário complementar o processo de formação em ensino à distância ofertado 
pela universidade. Isto foi possível em face da experiência acumulada do CEFD nessa 
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modalidade em função do curso de licenciatura à distância outrora ofertado (2008-
2015), mais conhecido como Pró-Licen.  

O nosso pequeno formativo foi realizado entre o final de agosto e o início de setembro 
e foi conduzido pelo Prof. Bernardo Firme, egresso do CEFD e com experiência 
pedagógica e administrativa no curso de licenciatura à distância que o CEFD ofertou. 

 

 Apoio as atividades administrativas e docentes 

O processo de reorganização das atividades administrativas e docentes foi 
condicionado pelas sucessivas resoluções do Conselho Universitário e do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão a este respeito, além das diversas 
instruções normativas exaradas pelas instâncias competentes. No âmbito do 
CEFD, para além da implementação das decisões superiores houve especial 
atenção com o mecanismo de registro da cessão de equipamentos e mobílias 
solicitados para a continuidade do trabalho em ambiente remoto, tal como 
previa a Res. No. 07/2020 – Cun, de maneira que todas as solicitações feitas 
foram atendidas. 
 
 

GESTÃO DOS RECURSOS 

Em função da diminuição de gastos de custeio e aumento da necessidade de 
obras para preparar a UFES para novas condições de biossegurança 
originadas pela pandemia, a Administração Superior da UFES decidiu no 
segundo semestre do ano replanejar o orçamento destinado aos Centros de 
modo a atender as novas demandas da instituição. Assim, houve substancial 
alteração em parte das rubricas originalmente previstas. 

A Tabela 1 apresenta os valores planejados de cada rubrica após deliberação 
do Conselho Departamental e os valores efetivamente disponibilizados pela 
UFES. 
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Item de despesa 
Valor planejado 

(R$) 

Valor 
descentralizado 

(R$) 

 
Observações 

Manutenção Predial  356.428,00 157.720,00 Ver item 1 a seguir 

Manutenção de Ar Refrigerado 19.715,00 11.829,00 Ver item 2 a seguir 

Instalação de Ar Refrigerado 10.515,00 6.309,00 Ver item 3 a seguir 

Combustível e Transporte 2.000,00 515,00 Valor suficiente 

Manutenção de computadores  5.202,00 - Valor não repassado 

Passagens Aéreas  12.002,00 3.101,00 Ver item 4 a seguir 

Material de Consumo 86.207,00 86.207,00 Ver item 5 a seguir 

Diárias 7.137,00 

 

- 

Valor não repassado 
em função da 
suspensão de 

viagens em 2020 

Ajuda de custo 9.000,00 

 

- 

Valor não repassado 
em função da 
suspensão de 

viagens em 2020 

Bolsas Paepe I e II 105.600,00 

 

 

- 

Valor não repassado 
em função da 
suspensão do 

programa de bolsas. 
Parte utilizado pela 
PROPLAN para o 

pagamento de bolsas 
Paepe de apoio ao 

EARTE 

Total 613.807,00 265.681,00  

Tabela 1 – Orçamento de custeio do CEFD (despesas realocáveis) para 2020 
aprovado pelo CD/CEFD e valores descentralizados. Fonte: 
https://administrativo.ufes.br/sistema/orcamento/busca 

 

1) Manutenção predial e obras 

A dotação para manutenção predial descentralizada para a execução de 
serviços regulares de manutenção predial no CEFD foi de R$ 157.720,00 
(cento e cinquenta e sete mil oitocentos e vinte reais). Porém, outros recursos 
foram alocados para o CEFD. Segundo planilha apresentada pelo 
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Superintendente de Infraestrutura, R$732.000,00 (setecentos e trinta e dois mil 
reais) foram reservados para a manutenção das esquadrias de madeira e/ou 
substituição das esquadrias de madeira por alumínio e R$400.000,00 
(quatrocentos mil reais) foram previstos para a execução das obras de 
manutenção preventiva das estruturas do CEFD, tal como solicitamos à 
Administração Superior. 

No período de tempo abrangido por este relatório, duas obras importantes 
foram concluídas das por meio do contrato de manutenção predial:  

 A pintura externa de todo o prédio anexo (prédio verde). Custo estimado 
de R$40.000,00 (quarenta mil reais) 

 A completa adaptação de uma parte do antigo espaço da CCV para a 
instalação do LESEF, LABGIN e LABSPORTE. Nestes espaços foram 
instaladas bancadas, rede lógica e aparelhos de ar condicionado novos. 
Custo estimado de R$60.000,00 (sessenta mil reais). 

Especialmente no que se refere à manutenção dos telhados, tomamos a 
iniciativa de fazer em setembro de uma filmagem aérea completa dos módulos 
I a IV com o auxílio de um drone do Centro Tecnológico da UFES que 
encaminhamos à DMEE/SI para conhecimento e providências. 

2) Manutenção de ar condicionado 

Do valor total, R$9.000,00 (nove mil reais) foram remanejados para a compra 
de equipamentos. 

3) Instalação de ar condicionado 

O valor total foi remanejado para a compra de equipamentos. 

4) Passagens aéreas 

O valor total foi remanejado para a compra de equipamentos. 

5) materiais de consumo 

A tabela em anexo (ANEXO 1) a este relatório apresenta o conjunto das ordens 
de compra de material de consumo de 2020 e seu status, segundo a 
DMP/PROAD 

 Outras compras realizadas em 2020 

Duas ações de compras extraordinárias ocorreram em 2020.  

1) Em dezembro, a Administração Superior informou a disponibilização para cada um 
dos Centros R$300.000,00 (trezentos mil reais) para compras dentro de uma lista de 
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equipamentos previamente preparada pelo DMP/PROAP. Em função de gestões 
feitas, o valor foi ampliado para R$315.775,28 (trezentos e quinze mil e setecentos e 
setenta e cinco reais e vinte oito centavos). A Tabela 2 apresenta os itens adquiridos e 
seus respectivos valores. 

Material N 
Valor unitário 

R$ 
Valor total 

R$ 

Televisor 55 pol 17 2.799,00 47.583,00 

Carteira universitária 70 320,00 22.400,00 

Bebedouro industrial 8 1.950,00 15.600,00 

Purificador de água 3 883,33 2.649,99 

Ar condicionado 60 mil btu 7 11.650,00 81.550,00 

Cadeiras sem braço 50 209,00 10.450,00 

Poltrona 01 1.150,00 1.150,00 

Computador desktop 38 3.533,00 134.254,00 

Tabela 2 – Itens adquiridos com recursos UFES 

 

Produto N Valor unitário  
R$ 

Valor total 
R$ 

Armário alto 8 570,00 4.560,00 
Gaveteiro volante 8 285,00 2.280,00 
Estação de trabalho 6 590,00 3.540,00 
Mesa escritório 8 390,00 3.120,00 
Mesa reunião 4 220,00 880,00 
Mesa reunião retangular 4 320,00 1.280,00 
longarina 4 1.693,00 6.772,00 
Mesa professor 10 180,00 1.800,00 
Suporte TV 20 158,00 3.160,00 
Cafeteira  6 154,00 924,00 
Forno microondas 3 395,00 1.185,00 
Ar condicionado 12 mil BTU 4 1.760,00 7.040,00 

Total 36.541,00 

Tabela 3 – Itens adquiridos com recursos CEFD 

2) Em função das sobras de recursos de outras rubricas verificadas no final do 
ano, decidimos aproveitar esta sobra realizar um conjunto de compras de 
materiais com atas de registro de preço. A Tabela 3 (acima) apresenta os itens 
adquiridos e seus respectivos valores. 
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OUTRAS DIMENSÕES DA ADMINISTRAÇÃO 

 Biblioteca Setorial Aloyr Queiroz de Araújo (BSAQA) 

O funcionamento da BSAQA no primeiro semestre já foi objeto do relato de 
gestão anterior. Em função do início do EARTE, a partir do mês de setembro, a 
bibliotecária passou ao regime de trabalho semipresencial em dois dias da 
semana para empréstimo e devolução de materiais informacionais, através de 
agendamento prévio. 

Empréstimos solicitados: 39 

Solicitação de Nada Consta: 20 

 

 Pós-Graduação 

No PPGEF/UFES, durante o ano de 2020, tivemos a seguinte situação em relação ao 
número de matriculados e titulados. 74 alunos matriculados (41 mestrandos e 33 
doutorandos) e foram titulados: 13 mestres e 11 doutores. 

O PPGEF possui três bolsistas FAPES, além de 12 cotas de doutorado e 10 cotas de 
mestrado da CAPES. 

Especificamente em relação ao impacto da pandemia no PPGEF, seu “dia a 
dia” foi afetado de diferentes maneiras. Reuniões do colegiado, reuniões de 
orientação, qualificações, defesas, trabalho de secretaria, aulas etc. foram 
realizadas, a partir de março de 2020, remotamente.  

No que diz respeito às pesquisas desenvolvidas por docentes e discentes, elas 
também foram prejudicadas, em especial no caso daqueles estudos que 
dependem de “trabalho de campo” ou daqueles que envolvem pessoas 
consideradas “população de risco” em situação de pandemia. Como 
consequência, os cronogramas e prazos de defesa de dissertações e tese 
também foram afetados.  

Entre os avanços alcançados na gestão do curso, podemos citar: o 
desenvolvimento de um know-how no que se refere à gestão totalmente virtual 
em tempos de pandemia; os debates a respeito da necessidade de se 
estabelecer uma política de autoavaliação, que em 2020 se manifestou na 
construção de um relatório de autoavaliação a luz das considerações de 
docentes, discentes e egressos; ações pedagógico-administrativas para 
garantir a coerência epistemológica do programa considerando a relação entre 
áreas de concentração, linhas de pesquisa e projetos de pesquisa; a 
construção, em parceria com a PRPPG, de um planejamento estratégico para o 
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PPGEF/UFES no próximo quadriênio; a reformulação do regimento do PPGEF; 
a construção de uma ficha de acompanhando de discentes e egressos; a maior 
visibilidade alcançada pelo PPGEF com a criação de uma conta no facebook e 
no instagram. 

Em relação às barreiras enfrentadas, podemos citar aquelas decorrentes dos 
cortes que o sistema de ciência e tecnologia vem sofrendo no país, fato que 
acarretou na diminuição de investimento na pesquisa e na diminuição do 
número de bolsas disponíveis no PPGEF, impactando, assim, no tempo de 
dedicação que os alunos e alunas podem dispensar ao programa. A pandemia 
do covid-19 foi e ainda é uma das principais dificuldades enfrentadas, refletindo 
tanto no trabalho administrativo, como no ensino e na pesquisa. 

No que se refere ao mestrado profissional em educação física escolar (ProEF), 
o Programa não teve matrículas nem fomento em 2020. O ano atípico devido a 
COVID, foi particularmente desafiador para o ProEF. Por se tratar de um 
Programa em rede com um modelo híbrido, muitas questões foram resolvidas 
de prontidão.  

Em 2020 o ProEF titulou 12 alunos da 1ª turma (2018 – 2021). Em função do 
objetivo desta gestão de consolidar o mestrado profissional em educação física 
escolar no CEFD, foi extremamente importante o recebimento de autorização 
pela Capes para a abertura de uma 2ª. Turma. A partir desta autorização o 
Programa realizou em 2020 o processo seletivo para nova turma a partir de 
2021, tendo aprovado 15 alunos. 

 

COMENTÁRIOS FINAIS 

O ano de 2020 foi absolutamente atípico. Se o primeiro semestre do ano foi 
marcado pela assimilação de um contexto novo, o segundo semestre foi 
marcado pelo aprendizado e adaptação da universidade como um todo. Mesmo 
com o esforço de reorganização da UFES, o prejuízo às atividades de ensino, 
pesquisa e extensão foi significativo. 

Em termos da administração dos recursos, o cenário também foi de grandes 
variações. Se por um lado, a suspensão das atividades gerou algum tipo de 
economia das verbas de custeio, por outro lado, a necessidade de adequação 
das instalações em termos de biossegurança e, futuramente, da compra de 
uma série de equipamentos e insumos, alterou bastante o planejamento de uso 
dos recursos durante o ano.  
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Neste contexto, consideramos como positiva em 2020 a oportunidade de 
adquirir uma série de equipamentos que qualificarão as condições de trabalho 
no Centro, assim como as ações de apoio para a implementação da EARTE. 

Por outro lado, o investimento continuado na manutenção das edificações não 
alcançou o nível desejado. Ainda observamos uma série de problemas 
estruturais que necessitam ser sanados. A mudança de gestão da SI e da 
própria empresa de manutenção predial, assim como a notícia de que os 
recursos para os serviços de manutenção foram garantidos para 2021 dão 
esperanças de um ano melhor. 

 

 

 

 

Vitória, 01 de julho de 2021 

 

Direção CEFD/UFES 

Gestão 2020-2024 

 

 

 

 


