
Ata da 40ª reunião extraordinária do Colegiado do Curso de Educação Física da Universidade 1 

Federal de São João del-Rei/UFSJ realizada aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil 2 

e quinze, às dezesseis horas, na sala 2.09 do campus Tancredo Neves. A reunião foi presidida 3 

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

professores Kleber do Sacramento Adão, Renato Sampaio Sadi, Marise Boti e Claudio Manoel 5 

Ferreira Leite. Dando início à reunião Prof. Alessandro deu boas vindas e noticiou-os que a 6 

secretaria da COEFI ainda continua sem a sua secretária com possibilidade de retorno da 7 

mesma para setembro do corrente ano. Além disso, solicitou do colegiado a inserção de pauta 8 

da inclusão de disciplinas em Regime de Estudos em Recuperação solicitado por alguns 9 

alunos. Tal solicitação foi aprovada de forma unânime. Item II – Análise dos pedidos de 10 

Monitoria para o segundo semestre de 2015: Prof. Alessandro iniciou o debate lendo o edital 11 

de monitoria relativo ao 2º semestre de 2015 onde consta a necessidade de classificação pelo 12 

colegiado das disciplinas prioritárias a receberem as bolsas. Além disso, acrescentou que na 13 

segunda fase do processo de seleção um dos critérios que será colocado em questão pela Pró-14 

Reitoria de Ensino é o índice de evasão e retenção das unidades curriculares. Sendo assim, 15 

foram sugeridos os seguintes critérios para a prioridade da concessão de bolsas: (a) ser 16 

disciplina regular do curso; (b) ter alto índice de evasão e retenção; (c) necessidade de apoio 17 

logístico para as várias atividades práticas e; (d) apoio didático. Tais critérios foram aprovados 18 

de forma unânime pelo colegiado sendo que a lista de prioridades das unidades curriculares foi 19 

assim aprovada: (1) Cinesiologia; (2) Anatomia Humana II; (3) Fisiologia do Exercício I; (4) 20 

Metodologia dos Esportes Coletivos II; (5) Ritmo e Movimento; (6) Estágio Supervisionado II; 21 

(7) Fundamentos metodológicos do ensino do atletismo; (8) Medidas e Avaliação e; (9) 22 

Metodologia do Ensino de Lutas. Item III: Avaliação dos planos de Ensino para o 2º 23 

semestre de 2015; Após a fala do coordenador perante a normalidade dos planos já enviados 24 

o colegiado proferiu a aprovação de forma unânime. Item IV: Solicitação de quebra de pré-25 

requisito para a disciplina de Anatomia Humana II e Seminários em Monografia II; após amplo 26 

debate foi aprovada a quebra de pré-requisito para a disciplina de Anatomia Humana II e 27 

sugerido para a próxima reunião a possibilidade de inserção de pré-requisito da disciplina de 28 

Cinesiologia a unidade curricular de Anatomia Humana I. Além disso, foi vetada a quebra de 29 

pré-requisito da disciplina de Seminários em Monografia II e aprovado o oferecimento da 30 

disciplina de Seminário em Monografia I sob a forma especial para atendimento dos alunos que 31 

estão cursando o 8º período do curso. Neste caso ao matricular nessa disciplina os alunos 32 

terão a autorização para se matricularem na disciplina de Seminários em Monografia II. Ainda 33 

sobre a disciplina de Seminários em Monografia II, ficou sugerida a consulta à professora 34 

responsável, Elaine Valéria Rizzuti, sobre a possibilidade de alterações nos critérios de 35 

avaliação para que o projeto de pesquisa seja o elemento de maior ênfase. Item V – 36 

Deliberação de disciplinas para o Regime de Estudos de Recuperação: Após leitura doas 37 

solicitações foi aprovada a inscrição de alunos no Regime de Estudos de Recuperação nas 38 

disciplinas de Cinesiologia, Metodologia de Ensino dos Esportes Coletivos II, Seminários em 39 

Monografia II, Metodologia da Pesquisa, Psicologia da Educação. Sem mais nada a tratar 40 



encerrou-se a reunião às dezesseis horas e quarenta e sete minutos e lavrou-se esta ata, que 41 

após lida e aprovada será devidamente assinada por todos. 42 

São João del-Rei, 07 de agosto 2015. 43 
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