
Ata da 39ª reunião extraordinária do Colegiado do Curso de Educação Física da Universidade 1 

Federal de São João del-Rei /UFSJ realizada aos onze dias do mês de junho do ano de dois 2 

mil e quinze, às dezesseis horas, na sala 2.08 do campus Tancredo Neves. A reunião foi 3 

presidida pela presidente do Colegiado Prof. Alessandro de Oliveira e contou com a presença 4 

dos professores Kleber do Sacramento Adão, Renato Sampaio Sadi e. Claudio Manoel Ferreira 5 

Leite.Dando início à reunião Prof. Alessandrodeu boas vindas e noticiou os últimos 6 

encaminhamentos da coordenadoria, bem como, os principais assuntos da última reunião da 7 

congregação realizada na última semana de maio. Além disso, colocou os membros do 8 

colegiado a par da eleição da Profa. Marise Both para membro deste colegiado e que sua 9 

portaria ainda não foi encaminhada pela reitoriaItem II – Proposta de calendário de reuniões 10 

durante o segundo semestre de 2015;Prof. Alessandro de Oliveira sugeriu a definição de 11 

datas para as reuniões do colegiado para o próximo semestre sendo acatada a proposta de 12 

toda segunda sexta-feira de cada mês no referido semestre. Sendo assim, a próxima reunião 13 

ordinária já fora agendada para o dia 14 de agosto de 2015 às 14h. Item III: Possibilidade de 14 

re-integralização da discente Tatiana Aparecida Nascimento; Após a leitura do pedido da 15 

aluna para a prorrogação do prazo de integralização para o fim do primeiro semestre de 2016 e 16 

amplo debate, o pedido foi aceito por unanimidade. Item IV: Aproveitamento de Estágios 17 

Curriculares realizados na grade curricular de 2004; Prof. Alessandro iniciou a discussão 18 

expondo a situação de um aluno que havia sido jubilado do curso e cursava-o na grade 19 

curricular de 2004, mas que ingressou novamente ao mesmo solicitando equivalência das 20 

disciplinas e estágio já cursados para a grade de 2011. Ao consultar a Pró-Reitoria de ensino, o 21 

referido professor foi comunicado que seria necessário um parecer do colegiado quanto à 22 

equivalência para o estágio. Todos foram unânimes em aceitar o pedido de equivalência do 23 

estágio realizado na grade curricular de 2004 para a grade curricular de 2011 sob a 24 

consideração de que a essência dos estágios na grade curricular atual não difere da anterior. 25 

Item V: Aproveitamento de disciplinas cursadas em outras instituições como Optativas e 26 

Eletivas; todas as disciplinas que foram solicitadas para aproveitamento foram referendadas 27 

pelo colegiado do curso. Item VI: Semana Acadêmica: ao discursar sobre o tema, o prof. 28 

Alessandro demonstrou uma grande dificuldade para o curso ingressar na organização de uma 29 

semana acadêmica para ser realizada no próximo semestre, tendo em vista as dificuldades 30 

para obter patrocínios e também com todos os esforços que estão sendo feitos para a 31 

concepção do bacharelado. O Prof. Renato ratificou tais dificuldades e sugeriu que o evento 32 

seja organizado para o 1º semestre de 2016. As justificativas apresentadas pelo prof. Renato 33 

foram acatadas por unanimidade pelo colegiado do curso. Item VII Outros assuntos: Prof. 34 

Alessandro sugeriu um debate do colegiado sobre sua preocupação quanto possíveis exageros 35 

em cargas horárias de cursos para serem utilizados no estágio extracurricular. Exemplificou tal 36 

preocupação com o certificado de um aluno que continha mais de 100 horas em um curso. O 37 

colegiado entendeu que tais situações deverão serem julgadas pelo mesmo e que, no 38 

momento, não seria oportuno a delimitação de regras de carga horária na realização de curso, 39 

minicursos e eventos. Sem mais nada a tratar encerrou-se a reunião às 16:50 e lavrou-se esta 40 

ata, que após lida e aprovada será devidamente assinada por todos. 41 

São João del-Rei, 11 de junho de 2015. 42 
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