
Ata da 42ª reunião ordinária do Colegiado do Curso de Educação Física da Universidade 1 

Federal de São João del-Rei/UFSJ realizada aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de 2 

dois mil e dezesseis, às dezesseis horas, na sala 2.10 do Campus Tancredo Neves. A reunião 3 

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

presença dos professores Claudio Manoel Ferreira Leite, Kleber do Sacramento Adão, Marise 5 

Botti e Renato Sampaio Sadi. Dando início à reunião Prof. Alessandro deu boas vindas e fez a 6 

leitura da pauta, sendo a mesma aprovada pelos membros.  Item I – Edital 7 

006/2015/UFSJ/REITORIA/PROEN para Aquisição de Equipamentos para Laboratórios de 8 

Ensino: Prof. Alessandro iniciou o tema abordando as 2 propostas encaminhadas à 9 

Coordenadoria do Curso de Educação Física para apreciação sendo seus responsáveis os 10 

professores Luciano Rivaroli e Claudio Manoel Ferreira Leite. Ao analisar as propostas ficou 11 

definido que o critério a ser utilizado foi o uso dos equipamentos para fins acadêmicos e sendo 12 

que os mesmos estejam lotados no Departamento das Ciências da Educação Física e Saúde. 13 

Sendo assim, foi aprovada a solicitação do Prof. Claudio na íntegra e, de forma parcial, a 14 

solicitação do Prof. Luciano sendo aprovada a compra uma unidade do software solicitado pelo 15 

mesmo. Item II – Requerimentos de Johnny Felipe Cruz, Maysa Beatriz Cruz e Nádia de 16 

Fátima Lisboa; O discente Johnny Felipe Cruz solicitou via requerimento eletrônico a 17 

prorrogação do prazo de integralização por dois semestres alegando a não conclusão do curso 18 

em tempo hábil por motivos pessoais. O Prof. Alessandro pontua que será bem rígido quanto à 19 

questão do prazo de integralização e que mais alunos podem ser jubilados, sendo tal rigor 20 

necessário para viabilizar um maior fluxo de discentes no curso. O Prof. Claudio não concorda 21 

com a prorrogação do prazo pela postura que o aluno tem desenvolvido no curso, como por 22 

exemplo, atrasos constantes posturas impróprias em sala de aula (ex.dormir). Prof. Renato 23 

concorda com a não prorrogação pelos mesmos motivos. O extrato do aluno foi analisado por 24 

todos os membros do colegiado que destacaram o grande número de reprovações por falta e o 25 

baixo rendimento. Sendo assim, a solicitação do aluno foi indeferida por unanimidade. O 26 

segundo caso apresentado foi o deferimento Ad Referendum pelo coordenador Prof. 27 

Alessandro para a aluna Maysa Beatriz Cruz que fora impedida de colar grau por uma 28 

pendência de 6h de disciplina eletiva dentro da carga horária total do curso. A aluna solicitou 29 

via requerimento eletrônico a equivalência interna de uma disciplina de 30h cursada na 30 

Psicologia por uma eletiva do curso de Educação Física de 36h. Visto que na resolução vigente 31 

a carga horária da unidade curricular cursada deve ser no mínimo 75% da pretendida, o pedido 32 

de equivalência da aluna foi deferido. Após estas considerações serem devidamente expostas 33 

o colegiado votou, por unanimidade, a favor do Ad Referendum da coordenação. O terceiro 34 

requerimento analisado foi o da discente Nádia de Fátima Lisboa. O Prof. Alessandro faz a 35 

leitura do requerimento da aluna, bem como, a resposta escrita pelo prof. Claudio, responsável 36 

pela disciplina, na qual se encontra em anexo à esta ata. Nela o professor coloca em pauta que 37 

sua reprovação foi devido à extrapolação de faltas previstas no regimento sem a apresentação 38 

de quaisquer justificativas, válidas ou não, além de ressaltar na fala o baixo rendimento obtido. 39 

O Prof. Kleber questiona se não há algo no histórico da aluna a ser considerado. Ao final da 40 

discussão a Prof. Marise absteve-se do voto sendo os demais a favor da conduta do docente. 41 

Item III - Aprovação dos Planos de Ensino para o primeiro semestre de 2016; Os planos 42 

enviados em consonância com as normas foram aprovados por unanimidade. Os demais, que 43 



não se encontravam em consonância com as normas, especialmente no que concerne a 44 

inserção de livros na bibliografia básica que não se encontravam na biblioteca na quantidade 45 

ideal para os alunos foram devolvidos pela coordenadoria, tendo em vista a inserção de livros 46 

na bibliografia básica que não se encontram na biblioteca na quantidade ideal para os alunos. 47 

Item IV – Outros assuntos; Leitura do e-mail da profª. Andréa solicitando veículo para um 48 

simpósio internacional nos dias 15 e 16 de abril. O Prof. Alessandro informa a COEFI dispõe de 49 

um saldo de dois mil reais em seu orçamento. Após discussão da melhor forma de uso do 50 

recurso fica definido que a Coordenação encaminhará uma solicitação aos docentes com prazo 51 

de entrega até o dia 04 de março para que os professores realizem suas solicitações de 52 

viagens para o primeiro e segundo semestre em concordância com o plano de ensino. O último 53 

assunto tratado foi a votação e escolha de uma logo para a COEFI. Entre doze propostas ficou 54 

selecionada a de número dez, sendo que a partir da presente data a mesma será utilizada em 55 

todos os documentos desta coordenadoria. Sem mais nada a tratar encerrou-se a reunião às 56 

dezesseis horas e quarenta e cinco minutos e lavrou-se esta ata, que após lida e aprovada 57 

será devidamente assinada por todos.  58 

São João del-Rei, 19 de fevereiro de 2016. 59 
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