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1. Ata da 62º reunião ordinária do Colegiado do Curso de Educação Física1

da Universidade Federal de São João del-Rei, realizada aos quatro dias do mês de2

novembro de dois mil e dezenove, às catorze horas na Sala 2.10 do Prédio de3

aulas do Campus Tancredo Neves. Estiveram presentes Profa. Marise Botti, Prof.4

Kleber do Sacramento Adão, o Prof. Álvaro César de Oliveira Penoni, e o5

discente, Léo Márcio, representante do Centro Acadêmico (CA). A Profa. Marise,6

presidente da Coordenadoria, iniciou à reunião cumprimentando os presentes e7

informando que o Prof. Marcelo de Andrade Pereira não pôde estar presente8

devido outra Reunião e o Prof. Ricardo Ducatti Colpas também, justificativas9

aceitas pelos presentes, passou para o Item I- Informes da Coordenação citando10

que a Ata de número sessenta e um será lida e assinada também na próxima11

reunião devido ausências já justificadas e pediu ao Prof. Álvaro que esteve12

presente na Reunião do Núcleo Docente Estruturante-NDE que se manifestasse13

sobre as discussão ocorridas na reunião; Item II.- Comunicado do Prof. Ricardo14

Ducatti Colpas referente à Reunião do NDE- Bacharelado; O Prof. Álvaro fez15

um resumo breve em que tiveram a presença do senhor Márcio Arvelos do Setor16

de Estágios- SESTA da UFSJ para esclarecer dúvidas referentes ao Estágio do17

Bacharelado, sendo que este falou do Termo de Compromisso entre o Estagiário18

e a Empresa que a Coordenação providencia. Falou sobre as Empresas já19

conveniadas e os futuros convênios que podem ocorrer, o Prof. Álvaro lembrou20

que esteve na Reunião do CREF6 em BH, coincidentemente o assunto Estágio foi21

muito abordado na mesma e falou da importância do seguro “Guarda Chuva”22

para proteger os alunos do Curso em Estágio Obrigatório, ficou decidido que23

resolveriam estas questões na Reunião do NDE primeiramente. Item III-24

Solicitação do Prof. Renato Sampaio Saddi para liberação dos alunos para a 10ª25

Edição dos Jogos Pedagógicos nos dias 19, 20 e 21 de novembro de 2019; aberta26

a discussão os professores comentaram a importância deste trabalho e ficou27

decidido que a Coordenadoria iria encaminhar aos professores que lecionam28

nestes dias que não poderá haver exercício avaliativo e que os alunos serão29

liberados das aulas em que a frequência deverá ser recolhida no local do evento.30

Item IV -Pedido de Recurso contra Desvinculação: A Profa. Marise apresentou31

aos presentes os Históricos Escolar dos alunos do Giovanni Cabral de Assis e32

Fernanda Aparecida Trindade; foi aceito pelo colegiado o pedido de recurso33

contra desvinculação devido faltar poucas disciplinas para conclusão do Curso34
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evitando assim um prejuízo maior à Instituição de Ensino e aos alunos, e que será35

dado mais dois semestres para os mesmos concluírem o Curso. Item V -Assunto36

aluno Felipe Reis Santos- Matric.151650009, a Profa. Marise apresentou aos37

presentes o Plano de Ensino que este a entregou, referente a disciplina38

Comportamento Motor da Universidade Federal de Lavras-UFLA e do Instituto39

Presidente Tancredo Neves -IPTAN, assim decidiram encaminhar a informação40

ao aluno, caso queira fazer a disciplina em uma destas instituições citadas e a41

conclusão desta com aprovação, o mesmo deverá submeter o pedido de42

solicitação de Equivalência pelo sistema da UFSJ e que o pedido será43

acompanhado, caso necessário, pelo Colegiado do Curso, devido discussões44

anteriores sobre a questão. Item VI - Tempo que os alunos egressos de45

Revinculação terão para integralização do Curso, aberta a discussão e colocados46

os posicionamentos ficou decidido que os alunos egressos via Edital de47

Revinculação terão à princípio 04 (quatro) anos para integralizarem o Curso48

devido o oferecimento das disciplinas serem semestrais; e em Reopção49

( Transferência Interna) o prazo já adotado pela Divisão de Controle Acadêmcio-50

DICON, mas ficaram de retornar à discussão posteriormente caso tenham51

entendimento contrário ao assunto e retificar o prazo dado. Antes do próximo52

item a Profa. Marise pediu permissão para colocar mais uma pauta referente e-53

mail recebido do Prof. Alessandro, chefe do Departamento, sobre uma54

reformulação das disciplinas nos períodos, que foi aceito pelos presentes ao55

analisarem o documento da reorganização que ficou também autorizado tais56

modificações que definiram que acrescentaria positivamente ao Curso; a Profa.57

Marise apresentou também o Anexo I referente às duzentas horas de Atividades58

Extra Curriculares (Complementares) que os alunos do Curso de Bacharelado59

terão que apresentar, também aprovaram que as Atividades serão contadas a60

partir da data de ingresso dos mesmos ao Curso. Item VII -comunicados do61

Centro Acadêmico, representado pelo discente Leo Márcio, atual Presidente CA62

que apresentou através de gráfico as solicitações atendidas e as ainda não63

completamente e solicitou a questão de alunos poderem pegar a chave do ginásio,64

assunto este que o Prof. Kleber informou que a responsabilidade desta(s) chave(s)65

é do Departamento e que o mesmo deveria verificar a questão com o Chefe do66

Departamento atual. Outro assunto foi referente a Resolução 013, solicitando que67

os docentes cumpram a mesma. Item VIII Outros Assuntos: algumas outras68
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situações pontuais ocorridas de reclamações de alunos junto ao CA foram69

colocadas como o caso do aluno Jules, mas como não havia nada formalizado o70

assunto foi dado por encerrado.Não havendo mais a acrescentar, a reunião foi71

encerrada às dezesseis horas e onze minutos e eu, Tânia Francisca de Aguiar72

Costa, secretária da Coordenadoria do Curso de Educação Física, lavrei a73

presente ata que será lida e aprovada pelos demais membros deste Colegiado.74

Profa. Marise Botti __________________________________________________75

Prof. Kleber do Sacramento Adão __________________________________________76

Prof. Álvaro César de Oliveira Penoni _______________________________________77

Discente: Léo Márcio de Almeida Silva______________________________________78


