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1 Ata referente a 75º reunião ordinária do Colegiado do Curso de Educação
2 Física da Universidade Federal de São João del-Rei-UFSJ, realizada aos
3 doze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às quinze horas
4 de forma online pelo Google Meet, conforme determinação sanitária em
5 virtude da pandemia de Covid-19. Essa reunião ordinária foi realizada
6 com a presença de todos os professores que compõem os Núcleos
7 Docentes Estruturantes da Licenciatura e do Bacharelado. Estiveram
8 conectados: Professor Álvaro César de Oliveira Penoni, Profa. Andréa
9 Carmen Guimarães, Profa. Elaine Valéria Rizzuti, Profa. Érika Lorena
10 Fonseca Costa de Alvarenga, Prof. Alessandro de Oliveira, Professor
11 Diego de Sousa Mendes, Prof. Renato Sampaio Saddi, Prof. Ricardo
12 Ducatti Colpas e Lucas de Alcântara Tardin discente, representante do
13 C.A; o Prof. Cláudio justificou ausência por compromisso relacionado a
14 tratamento de saúde e que não conseguiria retornar em tempo,
15 justificativa aceita por todos presentes. Prof. Álvaro, presidente do
16 Colegiado, iniciou a reunião cumprimentando a todos e agradecendo às
17 presenças, falou da falta de tempo que todos passam devido tantos
18 compromissos, agradeceu ao Prof. Alessandro que o tem substituído em
19 reuniões e em tomadas de decisões junto aos trabalhos da Coordenação
20 devido às turbulências de ordem familiar e os trâmites que ainda enfrenta
21 devido a isto. Iniciou explicando a necessidade de discussão sobre a
22 curricularização da extensão nos cursos de Educação Física, em razão
23 das diretrizes curriculares e sugeriu dividirem entre os grupos de NDEs as
24 discussões no sentido de estudar as melhores formas de implementação
25 de um novo currículo. O Professor Álvaro citou uma reunião que
26 participou junto com membros da PROEN em que foi abordado situações
27 dos Cursos da UFSJ em relação à curricularização da extensão e
28 reforçou que todos têm até o ano de dois mil e vinte e dois para tal
29 implantação, por isso o motivo desta reunião conjunta com ambos
30 membros do NDE. I - Resolução nº 2 de 20 de dezembro de 2019 - O
31 Professor Álvaro compartilhou a Resolução na tela e pontuou todos os
32 detalhes que devem ser analisados e discutidos. Informou que o Prof.
33 Alessandro analisou e verificou que o Curso de E.F. vem cumprindo suas
34 diretrizes Curriculares e falou que já conversou com Prof. Diego em
35 reunião anterior sobre os parâmetros de Diretrizes Nacionais na formação
36 dos professores de Educação Física, específicos para Licenciatura e que
37 o mesmo estará levando esta questão aos outros professores do NDE
38 Licenciatura para verificarem, em detalhes, visto que já se passaram dois
39 anos da publicação da Resolução. II - Resolução 06 de 18 de dezembro
40 de 2018 - Em paralelo, o professor Álvaro apresentou a Resolução 06 de
41 18 de dezembro de 2018, que instituiu as Diretrizes Curriculares
42 específicas para os cursos de Educação Física. O Professor explicou que
43 esta resolução teria entrado em vigor no final de 2020, porém, devido à
44 Pandemia, houve prorrogação de um ano. Salientou que, mesmo assim,
45 o prazo foi curto para tamanha alteração, pois o currículo Curso de
46 Educação Física deverá prever entrada única com perspectiva mínima
47 3200 horas, sendo 1600 horas de ciclo básico e 1600 horas de ciclo
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48 específico, ficando a cargo dos discentes a opção, no quarto período do
49 curso, se cumprirá licenciatura ou bacharelado. Essa definição deverá ser
50 feita oficialmente por meio de uma consulta aos discentes para que os
51 mesmos façam uma escolha. O Professor Álvaro mostrou que o
52 documento traz as especificidades para a Licenciatura e para o
53 Bacharelado. Salientou que os PPCs foram alterados em 2018, com o
54 oferecimento do bacharelado e, que esses alunos estão concluindo o
55 curso agora em 2021, momento em que já são exigidas novas alterações.
56 Em seguida, o professor projetou os PPCs vigentes e reforçou as
57 necessidades de encaminhamentos por parte dos NDEs e do Colegiado,
58 sendo: implantação das exigências das Diretrizes Curriculares para os
59 cursos de formação básica (Licenciaturas), na curricularização da
60 extensão e na reformulação curricular com entrada única e divisão no
61 quarto período. Prof. Peter interveio e questionou sobre a questão do
62 tempo e Prof. Álvaro informou que a implantação do novo Currículo
63 deverá ocorrer até 2023, mas, para a implantação do Currículo com
64 Matriz de Núcleo Comum terão até o dia 19 de dezembro de 2021. O
65 Professor Álvaro informou ainda que, associado a toda essa necessidade
66 de discussões e alterações, há toda a preparação para receber a
67 comissão de especialistas para reconhecimento do curso de Educação
68 Física, grau Bacharelado. Afirmou que ainda não existe uma previsão de
69 data, mas que provavalmente ocorra no ano de 2021. Em seguida, o
70 Professor Álvaro chamou o Prof. Alessandro para a apresentação das
71 propostas de currículo de acordo com as novas Diretrizes. III - Proposta
72 de alteração currícular. O Prof. Alessandro afirmou que, os currículos de
73 2018 já foram divididos de forma a proporcionar uma facilidade dos
74 discentes conseguirem revinculação para obterem as duas formações e,
75 que nesse ponto, as mudanças não seriam tão radicais. Acredita que com
76 a proposta apresentada contemplará 3 possibilidades, em que os alunos,
77 a partir do quarto período, já poderão definir entre Licenciatura ou
78 Bacharelado ou a conclusão em ambos. Prof Álvaro falou que a Proposta
79 que o Prof. Alessandro apresentou contempla esta situação e as 17
80 semanas conforme tendência do CONEP. Profa. Érika interveio e pediu
81 esclarecimentos e Prof. Alessandro informou que não alterará a Carga
82 Horária(CH) do Professor(a) e que a redução é para possibilitar tempo ao
83 docente para pesquisas e que as dezoito semanas engessava o currículo.
84 Citou que a Universidade Federal de Lavras trabalha com dezesseis
85 semanas e a CH facilitará a inserção da Extensão. Falou ainda na
86 possibilidade da extinção das UCs Seminários de Estágios e de TCCs e
87 projetou as propostas Curriculares da Licenciatura e do Bacharelado
88 explicando que na proposta poderiam prever a não exigência de TCC na
89 Licenciatura. Profa Elaine interveio questionou e relatou suas
90 experiências referentes ao Trabalho de Conclusão de Curso, assim Profa.
91 Andreia, Prof. Diego, Prof. Ricardo também falaram de suas experiência e
92 a importância do TCC na Licenciatura e Prof. Alessandro concordou e
93 apoiou a posição dos mesmos. A Profa. Érika relatou como funciona no
94 Curso de Ciências Biológicas e Prof. Álvaro ratificou os comentários e
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95 falou que a intenção da Reunião foi atingida, com as propostas
96 anunciadas e discutidas preliminarmente, o que já foi interessante pelas
97 importantes contribuições. Com isso, os Professores Álvaro e Alessandro
98 afirmaram que o primeiro passo foi dado e ficou decidido a próxima
99 reunião de cada Núcleo Docente. O Professor Alessandro continuou a
100 apresentação dos currículos separados em Núcleo Comum e Núcleo
101 Específico, salientando, em cada oferta de disciplina, qual exigência das
102 Diretrizes era atendida. Todos os presentes entenderam e concordaram
103 com as propostas e a reunião foi finalizada. Não havendo nada mais a
104 tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e vinte e nove minutos
105 e eu, Tânia Francisca de Aguiar Costa, secretária da Coordenadoria, do
106 Curso de Educação Física, lavrei a presente ata que será lida e aprovada
107 pelos demais membros deste Colegiado. São João del Rei, 29 de outubro
108 2021.
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