
Ata da 45ª reunião do Colegiado do Curso de Educação Física da Universidade Federal de São1
João del-Rei/UFSJ realizada aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e2
dezesseis, às treze horas e trinta e cinco minutos, na sala 2.10 do Campus Tancredo Neves. A3
reunião foi conduzida pelo seu presidente em exercício no cargo, prof. Alessandro de Oliveira e4
contou com a presença de seus membros, os docentes Kleber do Sacramento Adão e Marise5
Botti bem como a representante discente do Centro Acadêmico do Curso de Educação Física6
Rafaela Adriele Moreira. O prof. Claudio teve sua falta justificada e aprovada por motivo de7
licença médica e o prof. Renato não justificou ausência. Dando início à reunião, o prof.8
Alessandro deu boas vindas agradecendo a presença de todos e justificou o cancelamento da9
última reunião por falta de quórum. Item I - Aprovações Ad Referendum- leitura da carta10
designada ao Colegiado da discente Thais Carvalho Pena Dutra na qual a mesma solicita cursar11
a disciplina de Fisiologia Humana em alguma instituição de ensino em Belo Horizonte, local onde12
reside atualmente. O professor Alessandro aprovou a solicitação Ad Referendum e coloca a13
situação aos demais membros. A professora Marise diz não haver grandes problemas, contudo14
há uma preocupação para que não se dê abertura para novos casos. O professor Kleber acredita15
que o caso da aluna é muito específico e a única alternativa para a mesma. O professor16
Alessandro coloca que é a última tentativa antes do jubilamento, para novas situações. O17
professor Kleber diz que se deve analisar as particularidades para que as exceções não se18
tornem regras, que seria importante se resguardar pelo que diz o regimento ou pelo que se tem19
feito em outros cursos. Após discussão foi aprovado o ad referendum sendo determinada a20
análise de caso por caso em situações semelhantes. Item II - Análise dos pedidos de21
equivalência de disciplina e planos de ensino do segundo semestre - Os pedidos de22
Matheus Alan e Silva de Carvalho para Equivalência Externa da unidade curricular Anatomia23
Humana II; Florêncio Sebastião de Carvalho para equivalência Interna da unidade curricular24
Elementos da Estatística e Valdir Cosme da Silva Junior para aproveitamento de Estudo da25
unidade curricular de Imunologia, como disciplina Eletiva foram aprovados por unanimidade. Em26
seguida foram apresentados os planos de ensino do segundo semestre, os quais já haviam sido27
previamente avaliados quanto as normas quanto a bibliografia básica, sendo os mesmos28
aprovados pelo Colegiado de forma unânime. Posteriormente, o presidente da reunião abriu um29
parênteses para relatar os processos de seleção de monitoria do qual faltava apenas concluir a30
seleção para monitor de Cinesiologia. Falou também da terceira etapa de inscrição periódica,31
que no segundo semestre ocorreram várias falhas no Contac e que dentre as falhas está o caso32
das disciplinas da prof.ª Andréa que ainda não foram encerradas e aguardam solução junto ao33
Núcleo de Informática da UFSJ. Item III - Edital para vaga de membro do Colegiado - O34
presidente da reunião comunicou o encerramento do mandato dos professores Kleber e Claudio,35
o último se deve ao vencimento do mandato como vice-coordenador. Tendo em vista o não36
sincronismo dos mandatos de coordenador e vice-coordenador, Prof. Alessandro sugeriu a não37
eleição de novo vice-coordenador até o vencimento de seu mandato em abril de 2017 a fim de38
organizar os mandatos. Tal solicitação foi acatada pelo Colegiado. Item IV - Outros assuntos -39
A representante discente Rafaela questiona se para o curso de graduação será permitida a40
entrada de portador de diploma. O professor Alessandro diz que somente em casos de vagas41
remanescentes e se faz necessário a realização do Enem. Rafaela pergunta se alunos da42
Licenciatura poderão cursar disciplinas da graduação e o professor Alessandro responde que43



sim, mas a formação nesta área será efetiva somente com a entrada no curso. A professora44
Marise pergunta para a discente sobre a organização da Semana Acadêmica. Rafaela diz que as45
dificuldades maiores têm sido financeiras, sendo que dos seis palestrantes previstos foi preciso46
cortar um por falta de quilometragem. Os alunos estão em busca de patrocínio e hospedagem47
para os palestrantes. Ainda sobre a semana Acadêmica os professores debatem entre si e48
definem por unanimidade que haverá uma chamada geral para cada palestra e uma para cada49
professor para questões de presença e certificados de horas. Sem mais nada a tratar50
encerrou-se a reunião às quatorze horas e vinte e cinco minutos. Eu, Nayara Cecília dos Santos51
lavrei esta ata, que após lida e aprovada será devidamente assinada por todos.52
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