
Ata da 43ª reunião ordinária do Colegiado do Curso de Educação Física da Universidade 1 

Federal de São João del-Rei/UFSJ realizada aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e 2 

dezesseis, às quatorze hora, na sala 2.10 do Campus Tancredo Neves. A reunião foi presidida 3 

pelo presidente do Colegiado prof. Alessandro de Oliveira e contou com a presença dos profs. 4 

Claudio Manoel Ferreira Leite, Kleber do Sacramento Adão e Marise Botti.O prof. Renato não 5 

apresentou justificativa para a ausência ficando acordada a verificação do ocorrido com o 6 

mesmo. Dando início à reunião, o prof. Alessandro deu boas vindas e fez a leitura da pauta. 7 

Item I – Informes da coordenação; O prof. Alessandro informa a aprovação do NDE à última 8 

versão da proposta da Graduação Plena em Educação Física e que esta proposta será 9 

apresentada à assembleia departamental do Departamento das Ciências da Educação Física e 10 

Saúde em reunião ordinária a ser realizada no dia 15 de abril do corrente ano, à qual os 11 

professores afastados também serão convidados a participar. Após tal reunião, os professores 12 

terão um prazo de aproximadamente um mês para criarem os planos de ensino que serão 13 

avaliados pelo NDE, pelo Colegiado e por fim pelo CONEP. Em seguida o prof. Alessandro 14 

apresentou a Portaria 226, de 1° de abril de 2016 em que consta a desvinculação de Johnny 15 

Felipe Cruz conforme fora decidido pelo colegiado na última reunião ordinária. Além disso, o 16 

prof. Alessandro ressaltou que o curso possui atualmente 168 alunos e que dentro desse 17 

número aproximadamente 35 alunos estão em situação irregular. Sendo assim, mais alunos 18 

poderão ser desligados, sendo a maioria deles por não efetuar nenhuma das etapas das 19 

inscrições periódicas. O prof. Kleber questionou se esse fato é devido a algum erro da 20 

coordenação, eo prof. Alessandro respondeu que o erro é do próprio aluno por não se 21 

inscrever dentro do prazo. Além disso, o prof. Claudio acrescentou que esta situação tem sido 22 

bastante discutida nas reuniões do CONSU, e enfatizou que quanto mais clara for à posição do 23 

Colegiado, mais objetiva será a sua representação naquele conselho em caso do discente 24 

recorrer a tal instância.O terceiro e último informativo foi o caso da discente Tatiana Aparecida 25 

Nascimento. A discente ingressou na UFSJ em 2007 e, de acordo com a norma, seu prazo de 26 

integralização expirou no primeiro semestre de 2014. A situação da aluna já havia sido 27 

discutida na reunião de 11 de junho de 2015 e fora novamente colocada em pauta devido à 28 

discente necessitar cursar a disciplina “Atletismo II”, não mais ofertada no novo currículo do 29 

curso. Uma possibilidade seria a abertura da disciplina em caráter especial ou como optativa. 30 

Outra opção seria a migração da referida aluna para a grade de 2011, faltando assim, a 31 

disciplina de Fundamentos Sócio-Antropológicos em Educação Física para a conclusão de seu 32 

curso. O professor Kleber discordou em oferecer a disciplina como optativa, visto que o 33 

conteúdo “Atletismo” era ofertado em duas disciplinas que foram condensadas em uma no 34 

novo currículo. Sendo assim, o prof. Claudio sugeriu que a discente curse a disciplina 35 

“Metodologia do Ensino do Atletismo” oferecida no 2º período do curso para posteriormente 36 

solicitar equivalência. Todos concordaram com tal possiblidade ficando em aberto qual das 37 

duas formas que a aluna realizará o seu término. Independe da forma adotada para conclusão, 38 

este colegiado aprovou a prorrogação do prazo de conclusão do curso pela discente para o fim 39 

do segundo semestre de 2016. Item II - Análise dos pedidos de Equivalência de Unidade(s) 40 

Curricular(es) / Aproveitamento de Estudo(s); Após a apreciação do histórico e das ementas 41 

das disciplinas apresentadas por cada discente, ficaram definidas as seguintes equivalências: 42 

Lucas Fabrício Canavese – Equivalência das unidades: Metodologia científica equivalente a 43 



Metodologia do trabalho Acadêmico; Estatística equivalente a Elementos da Estatística; 44 

aproveitamento de estudos das unidades  curriculares Administração de Marketing I como 45 

Eletiva I e Administração de Marketing II como Eletiva II. Viviane Aparecida de Mendonça – 46 

Equivalência das unidades curriculares: Anatomia Humana equivalente a Anatomia Humana I e 47 

II; Fisiologia equivalente a Fisiologia Humana; Bioestatística equivalente a Elementos da 48 

Estatística; Didática equivalente à didática. Aproveitamento de estudos de Nutrição, 49 

Epidemiologia e Primeiros Socorros como Eletiva. Giullia Gabriele Alves Chaves – Equivalência 50 

das unidades: Metodologia do Trabalho Científico equivalente a Metodologia do Trabalho 51 

Acadêmico; Didática: Fundamentos da Prática Docente equivalente a Didática; Fundamentos 52 

da Educação: Abordagem Sociológica juntamente com Antropologia Cultural e Educação 53 

equivalente a Fundamentos Sócio-antropológicos Aplicados à Educação Física; Fundamentos 54 

da Educação: Abordagem Histórica equivalente a Filosofia da Educação e por fim Laboratórios 55 

de Práticas de Pesquisa: A Escola e suas Identidades, Pedagogia: Identidades, Teorias e 56 

Práticas e Seminário de Integração Curricular comum: Identidade. Tempo e Espaço 57 

equivalente a Introdução à Docência. Matheus Alan e Silva de Carvalho – Equivalência das 58 

unidades: Metodologia do Trabalho Científico e Língua Portuguesa equivalente a Metodologia 59 

do Trabalho Acadêmico; Fisiologia equivalente a Fisiologia Humana. Diego Fonseca Borges – 60 

Equivalência das Unidades: Fundamentos do Lazer equivalente a Jogos e Brincadeiras; 61 

Anatomia Humana I equivalente a Anatomia Humana II; Anatomia Humana II equivalente a 62 

Anatomia Humana I. As disciplinas que têm como conteúdo assuntos ligados às áreas de 63 

atuação em esportes ficaram pendentes de parecer aguardando análise do prof. Renato a 64 

serem referendadas na próxima reunião Ficou definido que no caso de utilização de duas ou 65 

mais disciplinas para equivalência de uma unidade curricular do curso de Educação Física a 66 

nota atribuída ao aluno(a) será a média aritmética simples das disciplinas utilizadas.Item III – 67 

Recurso Orçamentário;O prof. Alessandro informou a cota orçamentária de um mil trezentos 68 

e cinquenta reais destinados ao transporte de aulas práticas.Sendo assim, o mesmo noticia 69 

que apenas a professora Andréa solicitou transporte para a visita a Rede Sarah em Belo 70 

Horizonte prevista no plano de ensino. A profª. Marise falou do VII Seminário do PROEFE, de 1 71 

a 3 de junho na UFMG e acrescentou a carência de eventos como este para os alunos sendo 72 

esta uma ótima oportunidade. Sendo assim, o prof. Alessandro propôs a prof
a
. Marise verifique-73 

se a adesão dos discentes para tal seminário sendo que, até o momento, fica aprovada a 74 

viagem à Rede Sara em Belo Horizonte pelos alunos do 5º período da Profª. Andréa.Item IV - 75 

Aprovação das datas das reuniões mensais do Colegiado; O prof. Alessandro sugeriu que 76 

as reuniões do Colegiado sejam previamente agendadas para a terceira sexta-feira de cada 77 

mês. A profª. Marise propôs que as reuniões fossem marcadas para as 15h, e todos os 78 

membros concordam. Item V – Outros assuntos; A profª. Marise solicitou esclarecimentos 79 

sobre o uso da piscina devido a questionamentos apresentados pelos alunos de que estes não 80 

teriam acesso à piscina sob a justificativa de ela estar desativada, mas que indivíduos externos 81 

ao curso teriam liberação para uso. O prof. Kleber esclareceu que a liberação da piscina para 82 

questões pontuais são realizadas mediante ofício, e que ela não está desativada, mas em 83 

condições pouco adequadas para uso. O professor acrescentou ainda que os alunos podem 84 

usar para fins acadêmicos mediante a assinatura de um responsável. Sem mais nada a tratar 85 



encerrou-se a reunião às quinze horas e vinte e sete minutos. Eu, Nayara Cecília dos Santos 86 

lavrei esta ata, que após lida e aprovada será devidamente assinada por todos. 87 

São João del-Rei, 08 de abril de 2016 88 

 89 
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