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1. Ata da 63º reunião ordinária do Colegiado do Curso de Educação Física1

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

dezembro de dois mil e dezenove, às catorze horas e trinta minutos na Sala 2.103

do Prédio de aulas do Campus Tancredo Neves. Estiveram presentes Profa.4

Marise Botti, Prof. Ricardo Ducatti Colpas Prof. Kleber do Sacramento Adão, o5

Prof. Álvaro César de Oliveira Penoni, e o discente,Gabriel Henrique Borgo,6

representante do Centro Acadêmico (CA). A Profa. Marise, presidente da7

Coordenadoria, iniciou à reunião cumprimentando os presentes e informando que8

o Prof. Marcelo de Andrade Pereira não pôde estar presente devido outra Reunião9

em Barbacena, justificativa aceita pelos presentes, passou para o Item I-10

Informes da Coordenação citando que a Ata de número sessenta e um e sessenta11

dois que depois de lidas foram aprovadas e assinadas pelos que estavam12

presentes. Leitura e assinatura da Ata 61 e 62. Item II - Memorando Eletrônico13

Dicon nº 430/2019 que solicitava definições atuais de pesos das provas do ENEM,14

memorando enviado anteriormente aos professores que compõem o Colegiado e15

depois de muito discutir o perfil dos ingressos ficou decido que o peso para16

Redação será alterado de 1 para 2 e os demais continuarão. Item III - Aprovação17

das Monitorias; a Profa Marise apresentou as solicitações de Monitorias para o18

primeiro semestre de 2020 e definidos que continuarão adotando os critérios19

pelas disciplinas que os alunos apresentam maior dificuldades e20

consequentemente maior número de reprovações e a questão das disciplinas que21

recebem o maior número de alunos inscritos, ficando assim definido: 1-22

Comportamento Motor; 2-Anatomofisiologia Humana III; 3-23

AnatomofisiologiaHumana I; 4-Metodologia das Atividades Aquáticas com dois24

monitores; 5- Metodologia dos Conteúdos Gimnicos; 6-Medidas e Avaliação; 7-25

metodologia de Ensino dos Esportes Coletivos I e 8- Metodologia de Ensino de26

atletismo. A Profa Marise diz que precisa abrir um parêntese e falar do pequeno27

número de alunos que solicitaram a Colação de Grau e o grande número de28

alunos parados no Trabalho de Conclusão de Curso-TCC, depois de muito29

discutido o prof. Kleber ratifica a questão da mudança no peso da Redação, uma30

vez que os alunos veem apresentando muita dificuldade em escrever e a31

importância pela pesquisa e Redação Oficial. O aluno Gabriel toma a palavra e32

cita que trabalha com alunos em outros projetos e a dificuldade dos mesmos em33

escrever. O Prof. Álvaro solicita à coordenadora que converse com a Professor(a)34
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responsável pela disciplina TCC para formatar algumas sugestões e passam para35

o Item IV - Estágio Bacharelado, manifestação dos membros do NDE que estão36

conversando diretamente com o setor de Estágios da UFSJ, o senhor Márcio37

Arvelos e obtendo do mesmo as informações oficiais para a implantação do38

mesmo no próximo período. O Prof. Ricardo fala das três áreas que os alunos39

precisão atingir e das horas a cursar, o prof. Álvaro cita o projeto da técnica40

Telma Freitas e o Prof. Kleber ficou de conversar com a mesma, assim que41

definissem alguns objetivos e estudos. Houveram vários comentários e sugestões42

a respeito dos estágios no curso de Bacharelado. No entanto, a coordenadora43

ressaltou a importância de organizar os estágios previamente e o prof. Kleber se44

comprometeu a organizar o estágio de Lazer que acontecerá no segundo semestre45

de 2020. O Prof. Ricardo comentou de tentar levar as práticas de Lazer para as46

Escolas no contra turno. Outros Assuntos - a Profa Marise apresentou os47

pedidos de equivalências do período e a solicitação da aluna Rafaela Adriele48

Moreira de mais um semestre para Integralização de seu Curso, que os presentes49

aprovaram. Posteriormente, a professora explicou sobre a questão do lançamento50

de mais uma disciplina (Práticas em Anatomia Humana II) criada ainda no51

segundo semestre de dois mil e dezenove para ajuste de mudança de Currículo52

(Migração) de 2011 para 2018 que teve a participação do Prof. Alessandro e o53

auxílio dos diretores da Divisão de Controle Acadêmico, José Roberto e Janice e54

também da Profa. Stella Maris que muito contribuiu com informações junto ao55

sistema Contac, aprovada as medidas e decisões tomadas pela coordenadoria na56

solução destes problemas. Foi levantado pelo discente Gabriel a questão dos57

professores não lancharem as notas parciais em seus diários. O aluno também58

questionou sobre a dificuldade que os alunos estão tendo em utilizar os espaços e59

materiais esportivos fora do período de aulas, o Prof. Kleber sugeriu que se60

reunam em março para definir estas questões e as revindicações coladas pelo61

representante do CA. Não havendo mais a acrescentar, a reunião foi encerrada às62

dezesseis horas e quarenta e cinco minutos e eu, Tânia Francisca de Aguiar63

Costa, secretária da Coordenadoria do Curso de Educação Física, lavrei a64

presente ata que será lida e aprovada pelos demais membros deste Colegiado.65

Profa. Marise Botti __________________________________________________66

Prof. Kleber do Sacramento Adão __________________________________________67
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Prof. Álvaro César de Oliveira Penoni _______________________________________68

Discente: Gabriel Henrique Borgo______________________________________69


