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Ata da 82ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Educação Física da1

Universidade Federal de São João del-Rei realizada aos oito dias do mês de julho de2

dois mil e vinte dois, às 11 horas via Google Meeting A reunião foi conduzida pelo3

Presidente, o Prof. Dr. Álvaro César de Oliveira Penoni. Estiveram presentes: Prof. Dr.4

Alessandro de Oliveira, Prof. Dr.Vicente Leão, Prof.ª Dra. Andréa Carmem Guimarães,5

Prof.ª Dra. Elaine Rizzuti, o representante dos discentes: Léo Márcio de Almeida Silva.6

O Profº Dr. Diego de Sousa Mendes justificou a sua ausência. O Prof. Álvaro César de7

Oliveira Penoni agradeceu a presença de todos. A reunião começou com a seguinte8

pauta: Informes da Resolução 02/2019. O Prof. Dr. Vicente Leão falou que9

encaminhou o pedido à Sede referente a não concordância com a Resolução 02/2019, e10

solicitou a postergação do prazo. No entanto, a resposta obtida foi uma nota com a11

reafirmação dos pressupostos e a manutenção do prazo até o final de 2022. Diante do12

exposto, ele contou que o Colegiado de Pró – Reitores mobilizou-se em reunião com a13

Andifes e uma das integrantes do Cograd comentou que a reunião foi ótima, que eles14

estão tão preocupados quanto nós, cientes da impossibilidade do não cumprimento, e15

estão prontos para discussões. Ainda,segundo o Prof. Vicente, eles indicaram os16

próximos caminhos da situação, sendo: encaminhamento à Diretoria Executiva os17

pressupostos que embasam o nosso pedido e marcação de uma audiência com o18

Ministro da Educação e com o Presidente do CNE, tendo a perspectiva de mostrar os19

nossos argumentos; pedir a prorrogação do prazo e paralelamente pensar nas estratégias20

pelo não cumprimento e nas implicações jurídicas, para nos proteger. O Prof. Vicente21

ressaltou ainda, que teve uma reunião com o Reitor e que foi preparado um documento22

que será levado para o FLORIPES, Fórum das Mineiras, com a seguinte justificativa:23

que não temos condições pra atender a Resolução 02/2019, uma vez que não temos24

professores. É evidente, que a Resolução é voltada para as Instituições privadas que25

atende esse perfil, ele comentou. Afirmou, ainda, que o seu objetivo para o ano de 202326

é definir uma carga horária que atenda a maioria dos cursos junto a reforma de extensão27

para o ano de 2024. O Prof. Álvaro disse que o curso de Educação Física está28

caminhando para a transição do currículo, com uma Comissão paralela ao NDE, com29

diretrizes. Essa comissão está em constantes reuniões com outras instituições para30

formar um novo perfil para a Licenciatura. Com a Resolução 02/2019 surge a dúvida, se31

deve aguardar o posicionamento da UFSJ, para dar andamento ao processo. O prof.32

Vicente disse que deixa a autonomia dos Colegiados, para decidir nesse sentido, e que a33

maioria tem decidido aguardar e fazer as mudanças no próximo ano, com a esperança34
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que essa Resolução possa ser revogada. Ele salientou que a PROEN não vai cobrar a35

Resolução, mas se for um órgão externo pode gerar uma penalidade como a perda de36

pontos. O Prof. Alessandro disse ser fundamental observar o que a nova norma37

diferencia do Curso de Educação Física. Ele sugere que tenha dois planos e propõe38

mudar a grade e deixar o PPC em aberto, em construção, uma vez que o objetivo do39

Curso de Educação Física é fazer um curso único, ou seja, juntar a Licenciatura e o40

Bacharelado em um único curso com duração de 5 anos. O Prof. Vicente comentou que41

uma nova matriz curricular exige a adequação a Resolução de 2019, ou seja, amarrar42

aos pressupostos da Resolução 2019, antes de passar pelo CONEP. A Profª Elaine falou43

que nesse caso, é ir contrário a maioria. O Prof. Alessandro disse que tem algumas44

instituições que estão a favor da Resolução. O Profº Vicente comentou que não se pode45

impor apoio para não aplicação da resolução, pois há liberdade do próprio curso para46

essa opção. A Profª Andréa disse que o momento e bem delicado e espera que com o47

novo governo isso possa mudar. Dessa forma todos os membros decidiram esperar para48

abertura da nova grade. Item 1: Disciplinas comuns entre Cursos de Licenciatura. O49

Prof. Vicente falou que, com a necessidade de reformulação do PPC, ele sugere a50

criação de um núcleo que permita a mobilidade dos alunos de Licenciaturas, ou seja,51

oferecer algumas disciplinas de interesse comum a todos os licenciandos. Ele salientou52

que o objetivo não é criar uma disciplina, mas disciplinas de outros cursos, que são53

comuns e que podem ser oferecidas na matriz extracurriculares em um determinado54

período. Nesse caso, as disciplinas seriam oferecidas em caráter transversal ou55

interdisciplinar, a serem ministradas como eletiva, na parte da noite, para que, com isso,56

os alunos possam construir uma vivência de experiência para atender um dos57

indicadores da avaliação do curso que é a interdisciplinaridade. Ele contou que nesse58

semestre agora vai ser oferecida a disciplina Educação Inclusiva pelos professores do59

curso de Psicologia, que ainda levarão aos Departamentos para ficar um projeto formal.60

Ele deixou em aberto a proposta para ser encaminhhado o projeto, e, que o meta, é61

implementar em um ou dois períodos, seja par ou ímpar. Todos os membros do62

colegiado aderiram a ideia, se disponibilizaram a ajudar nesse projeto. Ele deixou em63

aberto ao Coordenador para viabilizar os membros do colegiado para participar das64

próximas reuniões, pois é válido tentar juntar algumas disciplinas. Todos apoiaram a65

ideia do professor. Em seguida o Prof. Vicente pediu licença para retirar-se da reunião.66

Item 2– Inserção de duas disciplinas no período de férias – O prof. Álvaro expôs67

que no período de férias serão ofertadas duas disciplinas. A primeira Conteúdos68
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Culturais do Lazer, que será ministrado pela professora Priscilla. A outra é a disciplina69

Gestão em Lazer, Esportes e Saúde, que será ministrada pelos professores Alessandra e70

Renato. O discente Léo preguntou se essas disciplinas serão abertas a todos os alunos do71

curso. Os membros presentes deixaram evidente que essas disciplinas serão ofertadas72

para aqueles alunos que vão se formar no final de 2022. É uma manobra para ajudar os73

alunos que estão dependendo apenas dessas disciplinas e ao mesmo tempo desafogar o74

curso. Diante do exposto todos concordaram. Item- 3 Outros Assuntos- O75

representante dos discentes, Léo, sugere uma mobilização dos professores para76

incentivar os alunos a participarem do Centro Acadêmico e de outros seguimentos como77

o DCE, uma vez que ele encontrou dificuldade para entrar ou para substituir os78

representantes dos discente em órgãos como estes, pois precisa montar uma nova chapa79

para o próximo semestre. Os professores sugereriram nomes de alguns alunos do80

primeiro e terceiro períodos como promissores a entrar nesses órgãos. O Prof. Álvaro81

ressaltou a importância dos alunos participarem desses movimentos e de se interessar82

mais ativamente pelos assuntos que estão acontecendo no curso de Educação Física, e83

ter mais disponibilidade para ficar mais tempo na Instituição. Todos os membros84

apoiaram . Não havendo mais nada a acrescentar, a reunião foi encerrada às 12 horas, e85

eu, Rachel Souza da Silva, lavrei a presente ata que será lida e aprovada pelos demais86

membros deste Colegiado.87

Prof. Dr. Alessandro de Oliveira _________________________________________88

Prof. Dr. Álvaro Cesar de Oliveira Penoni __________________________________89

Prof.ª Dra. Andréa Carmen Guimarães _____________________________________90

Prof.ª Dra. Elaine Valéria Rizzuti__________________________________________91

Prof. Dr. Vicente Leão__________________________________________________92

Discente: Léo Márcio de Almeida Silva______________________________________93
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