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1. Ata da 61º reunião ordinária do Colegiado do Curso de Educação Física1

da Universidade Federal de São João del-Rei realizada aos trinta dias do mês2

de agosto de dois mil e dezenove, às catorze horas e trinta minutos na Sala3

2.10 do Prédio de Aulas do Campus Tancredo Neves. Estiveram presentes4

Profa. Marise Botti, Prof. Ricardo Ducatti Colpas, Prof. Marcelo Pereira de5

Andrade e os professores Kleber do Sacramento Adão e o Prof. Álvaro César6

de Oliveira Penoni, enquanto convidados devido prescrição mandato Colegiado7

e o discente, Léo Márcio, representante do CA (Centro Acadêmico). Item 1:8

Informes da Coordenação: A Profa. Marise comunica os participantes,9

agradecendo as presenças, e solicita assinatura da Ata de número 60, e justifica10

que devido pauta extensa alguns itens serão mais breves e algumas alterações11

nos itens conforme pauta anteriormente encaminhada para facilitar o fluxo, o12

quê os presentes aprovaram; Item 2. -Edital de Monitoria 2019/2 e pedidos de13

prorrogação de Prazo para Integralização de tempo ao Curso solicitados por:14

Mariana Mosqueria Baeta Tavares; José de Araceli Alves jr., Jady Francielle de15

Carvaho e Érika Howadick Silva, o Prof. Ricardo comunica que participou da16

Colação de Grau no dia treze de agosto no Campus Santo Antonio com alunos17

de Educação Física que concluíram o Curso, entre estes estava Érika Howadick18

Silva. A Professora Marise ratifica que tanto as Monitorias quanto os pedidos de19

Prorrogação de tempo de integralização e solicitações de equivalências de20

alunos que retornaram através do Edital de Revinculação foram autorizados Ad21

referendum, devido impossibilidade de tempo e outras situações22

administrativas agora apresentados ao Colegiado e deferido pelos presentes.23

Item 3. Homologação Planos de Ensino 2019/2, comunicado que faltam apenas24

dois professores para entregarem e que farão isto em breve, os demais foram25

homologados; Item 3. Pedido de Equivalências Automáticas; foi solicitado aos26

professores que comunicassem as equivalências referentes suas disciplinas27

ministradas currículo 2011/2018 de Licenciatura a Bacharelado, sendo que os28

professores já enviaram por e-mail e alguns através de anotação direta na29

coordenadoria do Curso que serão encaminhas à Dicon, conforme solicitação30

deste setor. Item 4. Prazo de integralização do Bacharelado, depois de longa31

discussão, os professores resolveram que vão se reunir primeiramente no32

núcleo docente estruturante que talvez proponham alguma alteração no PPC33
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caso seja necessário para determinarem esta questão, fica à princípio definido34

os prazos existentes no Curso. Item 5 -10ª Reunião da Câmara de Ensino, a35

professora Marise comunica sobre a reunião ocorrida no dia anterior. A reunião36

teve como discussão as entradas dos discentes na UFSJ, mas devido ao quorum37

muitas situações tiveram que ser deferidas ad referendum pelo Prof. Lincoln,38

pró-reitor da Proen e que aguardarão nova reunião para atualização do assunto.39

Assim a princípio fica definido o prazo padrão do Curso.Item 5. Pedido de40

Exoneração Prof. Luciano Rivaroli do NDE, nova eleição; Assim a Profa. Marise41

comunica o ofício recebido do Prof. Luciano e que a coordenação terá que abrir42

Edital para Eleição de um professor de outro departamento e aproveita para43

lembrá-los também que será aberto Edital também para dois membros do44

Colegiado, devido prescrição de mandatos. Item 6.Dinheiro no Centro de Custo45

da Coefi. A Profa. Marise comunica que temos atualmente no centro de custo o46

montante de R$21.331,90 (vinte e um mil, trezentos e trinta e um reais e47

noventa centavos), e, que o Professor Alessandro, enquanto chefe do DCEFS48

está administrando esta questão através do levantamento feito junto aos49

professores desde o ano passado sobre o material de consumo solicitado por50

cada professor, foi passada a listagem com o material solicitado e o material que51

o almoxarifado já adquiriu faltando apenas fazer a requisição do material junto52

ao SIPAC e que esta quantia foi insuficiente inclusive para requisitar o material53

já disponível no almoxarifado, deixando ao encargo do Prof. Alessandro a54

decisão de diminuir o material solicitado ou caso haja possibilidade acrescentar55

com centro de Custo do DCEFS. Item 7. Assunto aluno Felipe Reis Santos-56

151650009. Apresentada a situação do aluno (quatro reprovações na disciplina57

de Comportamento Motor), depois de diversos pronunciamentos dos58

professores, inclusive com a participação do aluno Léo Márcio por vivenciar a59

situação de aluno, fecharam com a fala do Professor Marcelo que apesar de60

solidarizarem com a família deste no cuidado ao aluno, a responsabilidade61

acadêmica com relação nota e frequência só pode ser vista pelo aluno que é62

maior e responsável, salvo em outro caso de tutela, que não diz respeito a esta63

situação. Item 8. Apresentação e oportunizar apresentação de pautas do64

Representante CA. O presidente do CA, apresentou pauta reivindicatória que foi65
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anteriormente enviada aos professores presentes e cada assunto foi discutido e66

ficou definido que tudo o que for podido será revisto, tanto na questão de67

horários de início das aulas quanto as demais reivindicações (lançamentos de68

faltas e notas nos diários eletrônicos) para tentar atender o interesse dos alunos.69

Não havendo mais a acrescentar, a reunião foi encerrada dezesseis horas e70

quarenta e sete minutos e eu, Tânia Francisca de Aguiar Costa, secretária da71

Coordenadoria do Curso de Educação Física, lavrei a presente ata que será lida72

e aprovada pelos demais membros deste Colegiado.73

Profa. Marise Botti __________________________________________________74

Prof. Ricardo Ducatti Colpas ___________________________________________75

Prof. Marcelo Pereira de Andrade _______________________________________76

Discente: Léo Márcio de Almeida Silva______________________________________77


