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Ata da 84ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Educação Física da1

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

agosto de dois mil e vinte dois, às 15h45, via Google Meeting A reunião foi conduzida3

pelo presidente, o Prof. Dr. Álvaro César de Oliveira Penoni. Estiveram presentes: o4

Prof. Dr. Alessandro de Oliveira o Prof. Dr. Diego de Sousa Mendes a Prof.ª Dra.5

Elaine Váleria Rizzuti, a Profª Dra. Andréa Carmen Guimarães e o representante dos6

discentes, Léo Márcio de Almeida Silva. O Prof. Dr. Álvaro César de Oliveira Penoni7

agradeceu a presença de todos. A reunião começou com a seguinte pauta: o Item 1:8

Aprovação das Atas 82ª e 83ªdo Colegiado. O Prof. Álvaro leu em voz alta a Ata de9

número 82ª, e diante do exposto, ela foi aprovada pelos membros do colegiado. A10

aprovação da Ata de número 83ª ficará para a próxima reunião, uma vez que, precisa ser11

corrigida Item 2- Discussão sobre o aproveitamento de estudo do aluno Pedro12

Leonel Rodrigues da Silva. O Prof. Álvaro disse que essa pauta não iria ser discutida,13

pois o professor Renato deu o seu parecer acerca do pedido de equivalência feito pelo14

aluno Pedro Leonel. Item 3– Aprovação dos Planos de Ensino – O prof. Álvaro15

afirmou que recebeu vários planos de ensino, mas que não teve tempo de corrigi-los. Ele16

sugeriu que os planos de ensino fossem compartilhados e divididos para que cada17

membro do colegiado o ajudasse com a correção O que foi aceito pelos membros do18

colegiado. Dessa forma ele explicou como seria analisado o plano de ensino e mostrou o19

modelo obrigatório enviado pela PROEN, que deve ser observado para análise dos20

planos a ser feita pelos membros do colegiado. Ele também falou sobre: a novidade nos21

planos de ensino que são os códigos e que agora tem um código apenas, que vale tanto22

para a Licenciatura como para o Bacharelado; do campo com o nome com a23

qualificação e situação funcional do professor; do pré-requisito de algumas disciplinas;24

da situação da carga horária: normal em hora relógio, e em hora aula e acerca da carga25

remota, caso os professores optem em usar até 25% de sua carga horária com aulas26

remotas, e nesse caso terão que apresentar no plano a programação da aula on-line.27

Também disse que no cronograma do conteúdo programático tem um detalhe28

importante acerca do critério de avaliação e frequência no qual não pode oferecer menos29

de três atividades avaliativas, ou seja, obrigatórias pelo menos três atividades. Falou que30

no plano tem que ter a apresentação da fórmula de como é calculada a nota dos alunos;31

o número máximo de faltas que o aluno poderá ter na disciplina. O professor Álvaro fez32

uma ressalva em relação à disciplina de Metodologia das Atividades Aquáticas II, que33

terá duas turmas: uma na quarta- feira e outra na sexta-feira, sendo uma maneira34
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encontrada de dividir a turma para o melhor fluxo. Diante do exposto, ele salientou que35

dia 26de agosto será feita uma reunião rápida para a aprovação dos planos de ensino36

corrigidos. Item 4- Outros assuntos. O professor Álvaro comentou que ficou sabendo37

que o SIGAA foi adquirido pela UFSJ há 10 anos, e que foi feito um investimento, que38

só após dois anos da atual gestão foi colocado para ser implantado. E que esses conflitos39

técnicos que estamos passando são muito evidentes no grupo da PROEN. Ele pede40

paciência, pois o SIGAA recebeu muitos elogios por parte dos professores da UFMG, e41

que a única observação feita acerca do SIGAA foi de que o seu layout não é moderno.42

O professor Diego comentou que pediu para aquecer mais a água da piscina, pois no43

nível em que ela se encontra é possível dar aula, mas pode ficar melhor. Ele falou da sua44

expectativa de checar a temperatura da água da piscina pelo menos três vezes por45

semana. E disse que pediu ao Caio, que cuida do termostato e mexe com a parte de46

engenharia, segundo a professora Andréa, para aumentar a temperatura em dois ou três47

graus por uma semana devido à mudança do tempo. Após o professor Álvaro passou a48

palavra para o represente dos discentes, Léo que comentou sobre a Assembleia Geral do49

Centro Acadêmico que será realizada no dia 23 de agosto às 13h com os alunos e que50

teve o apoio dos professores Ricardo e Alessandra que cederam os seus horários de51

aulas para que a mesma seja realizada. E nesta reunião ele disse que vai entregar o cargo,52

apresentar as atividades do período de sua gestão e abrir para a candidatura de nova53

chapa. Comentou também que os alunos do segundo e do quarto período estão54

motivados e espera que eles tomem uma posição e atuem na área do colegiado. O55

professor Álvaro perguntou se ele já lançou o edital. O Léo falou que vai abrir o56

processo de inscrição para a eleição, entre terça e sexta- feira. Também comentou que57

uma chapa já está garantida. O Léo vai dar um espaço para a propaganda das chapas.58

Ele também disse que o processo eleitoral vai ser remoto. Ressaltou que vai amparar a59

chapa ganhadora representante do Centro Acadêmico no início do seu exercício. O60

professor Álvaro perguntou se havia mais algum assunto a ser abordado. Nenhum61

membro se manifestou. Dessa forma não havendo mais nada a acrescentar, a reunião foi62

encerrada às 16h45, e eu, Rachel Souza da Silva, lavrei a presente ata que será lida e63

aprovada pelos demais membros deste Colegiado.64

Prof. Dr. Alessandro de Oliveira _________________________________________65

Prof. Dr. Álvaro Cesar de Oliveira Penoni __________________________________66

Prof.ª Dra. Andréa Carmem Guimarães _____________________________________67
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Prof. Dr. Diego de Sousa Mendes __________________________________________68

Prof.ª Dra. Elaine Váleria Rizzuti _________________________________________69

Discente: Léo Márcio de Almeida Silva______________________________________70



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO,
ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 19/08/2022

ATA DE REUNIÃO Nº 4/2022 - COEFI (12.45) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 21/11/2022 13:11 )
ALESSANDRO DE OLIVEIRA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

COEFI (12.45)

Matrícula: 2506557

 (Assinado digitalmente em 21/11/2022 10:45 )
ALVARO CESAR DE OLIVEIRA PENONI

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

COEFI (12.45)

Matrícula: 2362132

 (Assinado digitalmente em 21/11/2022 19:03 )
ANDREA CARMEN GUIMARAES
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DCEFS (12.03)

Matrícula: 2565014

 (Assinado digitalmente em 22/11/2022 23:38 )
DIEGO DE SOUSA MENDES

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DCEFS (12.03)

Matrícula: 1568423

 (Assinado digitalmente em 21/11/2022 11:10 )
ELAINE VALERIA RIZZUTI

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DCEFS (12.03)

Matrícula: 434927

 (Assinado digitalmente em 22/11/2022 11:24 )
LEO MARCIO DE ALMEIDA SILVA

DISCENTE

Matrícula: 181650008

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sipac.ufsj.edu.br/public/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 4 2022 ATA DE REUNIÃO 21/11/2022

aae6755870

https://sipac.ufsj.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

