
Ata da 38ª reunião extraordinária do Colegiado do Curso de Educação Física da Universidade 1 

Federal de São João del-Rei /UFSJ realizada aos dezessete dias do mês de março do ano de 2 

dois mil e quinze, às quinze horas e trinta e cinco minutos, na sala 2.08 do campus Tancredo 3 

Neves.  A reunião foi presidida pelo presidente do Colegiado Prof. Claudio Manoel Ferreira 4 

Leite e contou com a presença dos professores Alessandro de Oliveira, Kleber do Sacramento 5 

Adão e Renato Sampaio Saddi.  Dando início à reunião o Prof. Claudio salientou que a ata da 6 

37ª reunião do Colegiado não seria lida, pois a mesma já havia sido aprovada por unanimidade 7 

anteriormente. A reunião prosseguiu com a leitura da pauta da reunião. Item I – Projeto 8 

Pedagógico do Curso – ajustes e/ou alterações; O prof. Claudio iniciou a reunião expondo 9 

alguns erros presentes no PPC onde, por exemplo, os planos de ensino das disciplinas 10 

Anatomia Humana I e II são iguais, assim como os planos de Treinamento Esportivo I e II. 11 

Relatou também um ocorrido da terceira etapa da inscrição periódica em que, alguns alunos do 12 

quinto período, não conseguiram se inscrever na unidade curricular Estágio Supervisionado I 13 

pelo intranet e solicitaram a inclusão da mesma junto a coordenadoria. Considerando que o 14 

problema se devia a um erro de lançamento da disciplina no Contac, o coordenador prosseguiu 15 

com a inclusão dos alunos na unidade curricular. Porém, no decorrer da terceira etapa de 16 

matrículas foi detectado que o erro aparecia porque os alunos não haviam cumprido a carga 17 

horária mínima exigida. Entretanto, o prof. Claudio ponderou que a carga horária exigida 18 

atualmente não permite qualquer tolerância de reprovação mesmo que estas não estejam 19 

relacionadas diretamente à atuação profissional e sugeriu que outro(s) critério(s) deveriam ser 20 

determinado (s) para o bom aproveitamento dos estágios. Prof. Renato então sugeriu que o 21 

PPC seja analisado em outro momento específico em uma reunião departamental com a 22 

participação de todos os professores do DCEFS, pois a questão envolve um grande número de 23 

alterações que pode requerer várias reuniões.  Os demais professores concordam com a 24 

colocação do colega e fizeram ponderações de vários aspectos, dentre eles a grande carga 25 

horária dos estágios, as limitações da cidade de São João del-Rei e região para acomodar 26 

estagiários de duas instituições superioras (UFSJ E IPTAN). Item II – NDE; O presidente do 27 

colegiado, prof. Claudio, colocou em pauta a necessidade da convocação do Núcleo Docente 28 

estruturante para se decidir as questões da revisão do PPC. O prof. Kleber acredita que o NDE 29 

de 2013 ainda está em vigor. Para convocação é necessário consultar o edital e resgatar a 30 

portaria. O prof. Renato diz que quem convoca o NDE é o presidente do colegiado e coloca 31 

que é ideal iniciar o mais breve possível a revisão do PPC e fala também que o projeto do 32 

bacharelado deve ser retomado. O prof. Alessandro sugere, além da convocação do NDE, a do 33 

pró-reitor de ensino, prof. Marcelo Pereira de Andrade nas reuniões departamentais a se 34 

discutir o PPC.  Item III – Solicitação de revisão de faltas da aluna Geise Luziane de Sousa 35 

Silva na disciplina Treinamento Esportivo II; O pedido da aluna já havia sido indeferido pelo 36 

professor da disciplina, Claudio Leite, que alegou que as justificativas, participação em evento 37 

acadêmico (Semana de extensão da UFSJ – XII SEMEX) e atestado médico não atendiam as 38 

normas da instituição, podendo para estes casos ser utilizada a tolerância de 25% de faltas 39 

prevista pela norma acadêmica. O prof. Kleber sugestionou a análise do perfil da aluna, 40 

desempenho geral, histórico, CR, nota na disciplina e quantas faltas excederam o limite. 41 

Ressaltou também a questão da retenção de alunos, que estão próximos de formar. O prof. 42 

Claudio informou que a aluna alcançou a média na disciplina, devido a um trabalho escrito, já 43 

que suas notas nas provas não foram satisfatórias. O prof. Alessandro apresentou dois 44 



posicionamentos: A justificativa de participação no SEMEX, apesar de não constar nas normas 45 

institucionais, é resguardada por ela. Além disso, a disciplina em questão possui tolerância de 46 

faltas impar, e as aulas são geminadas o que acarreta um descompasso entre a tolerância e o 47 

oferecimento que deveria ser considerado. Os docentes, após discutirem as proposições 48 

levantadas, concordaram e decidiram por deferir o pedido da aluna.  Item IV - Pedidos de 49 

dispensa de disciplinas: Equivalência e aproveitamento, de; Valdir Cosme da Silva Junior  50 

– deferido; Luan dos Santos Bernardes – deferido; David Lucas  Ferreira da Trindade– 51 

deferido; Rodrigo de Paula – deferido. Item V – Criação de vagas para o PEC; O Programa 52 

de Estudante-Convênio de Graduação solicitou as coordenadorias de cursos integrais a criação 53 

de vagas para estudantes de países conveniados. Após discussões os professores optaram 54 

por criar 2 (duas) vagas. Sem mais nada a tratar encerrou-se a reunião às dezessete horas e 55 

dezoito minutos, eu, Nayara Cecília dos Santos, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada 56 

será devidamente assinada por todos.                                                  57 

                                          São João del-Rei, 17 de março de 2015. 58 
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