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Ata da 58º reunião ordinária do Colegiado do Curso de Educação Física da1

Universidade Federal de São João del-Rei realizada aos vinte e seis do mês de2

outubro de dois mil e dezoito, às onze horas na Sala 2.20 EF do Prédio de Docentes3

do Departamento das Ciências da Educação Física e Saúde do Campus Tancredo4

Neves. Estiveram presentes os membros Prof. Dr. Álvaro César de Oliveira Penoni,5

Prof. Dr. Ricardo Ducatti Colpas, Prof. Kleber do Sacramento Adão e o Prof. Dr.6

Alessandro de Oliveira. Item 1: Informes da Coordenação: Iniciando a reunião, Prof.7

Alessandro citou a reunião que teve nas Comissões de Licenciatura e de Extensão8

nas quais é membro. Disse que de acordo com as adequações a serem realizadas9

com o aumento de carga horária dos cursos de licenciatura da UFSJ, a disciplina de10

Políticas Educacionais passará a se chamar Políticas Educacionais no Brasil e terá11

sua carga horária elevada para 72ha. Prof. Ricardo mostrou-se preocupado com a12

mudança. No entanto, Prof. Alessandro colocou que o departamento de Educação irá13

encaminhar um memorando para a COEFI visando esclarecer à esta coordenação tal14

modificação. Quanto à extensão o professor citou as profundas mudanças que virão15

tendo em vista a necessidade de 10% da carga horária dos cursos estarem16

relacionadas à atividades extensionistas. No entanto, tais adequações deverão estar17

implantadas após 2020 sendo que tais dicussões serão amplamente realizadas pela18

PROEX e PROEN. Item 2: Situação da aluna Priscila Cristina da Silva sobre a19

disciplina de Metodologia do Ensino das Atividades Aquáticas: O número de20

requerimento 65080/2018 solicitado pelo aluna Priscila diz respeito a necessidade da21

mesma de realizar a disciplina de Metodologia do Ensino das Atividades Aquáticas22

tendo em vista que tal unidade curricular é a única restante. Tendo em vista que a23

disciplina supracitada não foi oferecida no presente semestre e que a mesma não será24

oferecida no próximo semestre tendo em vista a não disponibilidade da piscina em25

suas condições adequadas, a Coordenação do Curso juntamente com o Colegiado do26

curso optou por oferecer a unidade curricular para a aluna em carácter especial27

estando sob a responsabilidade da profa. Elaine Valeria Rizzuti. Além disso, será28

encaminhando um memorando a referida professora uma sugestão para a execução29

da disciplina tendo em vista que a mesma será realizada em forma condensada. Item30

3: Solicitação da realização dos Jogos Pedagógicos: Foi solicitada a realização31

dos Jogos Pedagógicos 2018 sob a coordenação do prof. Dr. César Castilho que32

ocorrerá nos dias 5, 6 e 10 de novembro do corrente ano. Tendo em vista a33

importância de tal evento na construção do ensino dos discentes do curso, o34

Colegiado aprovou a realização do evento sendo os alunos dispensados das suas35

atividades acadêmicas nos dias 5 de novembro no período da tarde e 6 de novembro36

de 2018 de forma integral. Não havendo mais a acrescentar, a reunião foi encerrada37



Página 2 of 2

às onze e quarenta e cinco minutos e eu, Tânia Francisca de Aguiar Costa, secretária38

da Coordenadoria do Curso de Educação Física, lavrei a presente ata que será lida e39

aprovada pelos demais membros deste Colegiado.40

Prof. Dr. Alessandro de Oliveira____________________________________________41

Prof. Dr. Álvaro Cesar de Oliveira Penoni ____________________________________42

Prof. Dr. Kleber do Sacramento Adão _______________________________________43

Prof. Dr. Ricardo Ducatti Colpas___________________________________________44


