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Ata da 85ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Educação Física da1

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

setembro de dois mil e vinte dois, às quatorze horas via Google Meeting. A reunião foi3

conduzida pelo presidente, o Prof. Dr. Álvaro César de Oliveira Penoni. Estiveram4

presentes: Prof. Dr. Alessandro de Oliveira, Prof. Dr. Diego de Sousa Mendes, Prof.ª5

Dra. Elaine Rizzuti, a representante dos discentes: Carla Regina Marrafa Henrique. A6

ausência da Profª Dra Andréa foi justificada e acolhida por todos. O Prof. Álvaro César7

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

pauta: Item 1: Aprovação das Ata 83ª e 84ª. O Prof. Álvaro falou que na última9

reunião foi lida a Ata 82ª e aprovada por todos, e mandou por e-mail as Atas 83ª e 84º10

para que fossem analisadas pelos membros do colegiado, e como que teve resposta do11

professor Alessandro e da professora Andréa as referidas Atas serão aprovadas. Item 2:12

Aprovação dos planos de ensino 2022-2. O professor, Álvaro disse que foi bastante13

ágil em ter dividido os planos de ensino, para que fossem corrigidos e aprovados pelo14

colegiado, e que é interessante repetir o formato outras vezes, pois a tentativa é deixar15

os planos corrigidos para que sejam colocados no SIPAC e divulgados na página do16

curso, para que os alunos tenham acesso. A professora Elaine comentou que prof.17

Álvaro deveria repetir mais vezes a distribução de tarefas, uma vez que, ele fica muito18

sobrecarregado como coordenador do curso. Item 3: Edital para preencher cargo do19

NDE- Licenciatura. O prof. Álvaro falou que postou no grupo do colegiado a respeito20

do Edital de NDE- Licenciatura, que será lançado, e pediu uma sugestão sobre o21

formato da eleição, ou seja, presencial ou pelo NEAD, diante do exposto ficou22

aprovado pelos membros o formato presencial. A professora Elaine se manifestou em23

candidatar-se a membro do núcleo docente estruturante. O prof. Álvaro disse que24

segunda feira irá lançar o Edital. Item 4: E-mail do discente Joaquim Lúcio Pereira25

Junior. O professor Álvaro expôs o caso do aluno Joaquim que enviou um e-mail para26

a coordenação com o objetivo de encontrar um orientador, para que ele possa defender o27

seu TCC ainda este ano. A professora, Elaine comentou que ele também mandou um e-28

mail, para ela pedindo ajuda com o TCC, e que se fosse o caso, ele até mudaria o tema,29

ela falou que não era o caso, então, ela se prontificou para orientar o aluno, o que30

também foi proposto pelo professor Alessandro. Todos apoiaram a iniciativa. Item 5:31

Ofertas de novas unidades curriculares para do primeiro semestre de 2023. O32

professor Álvaro disse que a coordenação tem um prazo para cadastrar as novas33

unidades curriculares na DICON, e sugeriu um rol de disciplinas com o nome de34
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Tópicos Especiais de Educação Física,com a participação de todos os professores do35

DCEFS, na qual constam as optativas e as eletivas, para serem ofertadas nos semestres.36

O prof. Alessandro deu a sugestão de que seja feito um rodízio entre os docentes para37

serem oferecidas no primeiro e segundo semestre, embasadas na grade curricular, para38

que não fosse mais necessário fazer o cadastro na Dicon todo o semestre. Ele também39

ressaltou que para o primeiro semestre de 2023 há uma unidade curricular nova, a40

Metodologia do Ensino de Futebol, e que a unidade curricular Metodologia do Trabalho41

Acadêmico deve mudar a sua nomenclatura para Pesquisa e Educação Física I. O prof.42

Álvaro disse que já de pronto irá cadastrar a sugerida pelo prof. Alessandro, e vai levar43

para o DCEFS, para que a lista seja processada uma vez que, o prof. Álvaro salientou44

que não se pode deixar de oferecer optativas e eletivas do curso de educação física para45

os discentes. Item 6: Férias da Coordenação. O prof. Álvaro disse que neste ano só46

teve uma semana de férias, devido a transição do CONTAC para o SIGAA, e que as47

suas férias estão marcadas para o dia 31 de dezembro até o dia 06 de fevereiro. Ele falou48

que o prof. Alessandro irá substituí-lo até o dia 22 de janeiro, e que depois tem que ver49

qual membro ficará na coordenação durante três semanas em que ambos estarão50

ausentes. O prof. Diego justificou a sua impossibilidade de assumir a coordenação. O51

professor Alessandro comentou que é interessante a professora Elaine assumir a52

coordenação, pois a coordenação tem que administrada por um membro do colegiado,53

já no caso do DCEFS qualquer membro pode assumi-lo. Diante do exposto vão levar54

para a reunião do Departamento, uma vez que, a professora, Elaine é subchefe do55

DCEFS. Item 7: Outros assuntos: O professor Álvaro passou a palavra para a nova56

representante dos discentes, Carla que falou que tinha apenas uma demanda, a respeito57

da aluna Angélica, que quer mudar o seu orientador do TCC, para uma orientadora do58

curso de psicologia. Os membros do colegiado manifestaram-se favorável, desde que a59

professora assuma formalmente à responsabilidade de orientá-la. A professora Elaine60

disse que na página do curso, tem uma carta que formaliza essa responsabilidade61

atribuída a outro orientador de curso diferente. Outro assunto abordado foi dito pelo62

professor Álvaro, que deu a boa notícia do lançamento de um Edital de graduação dos63

processos de seleção da UFSJ, que possibilita o reingresso e a reintegração, dos alunos64

não graduados, uma oprotunidade inclusive para o alunos, que foram desvinculados, se65

beneficiarem como é o caso do aluno Ulisses, Juninho entres outros. O professor Álvaro66

disse que vai realizar uma ampla divulgação entre os discentes. O professor Alessandro67

salientou que a Carla pode ajudar a fazer essa divulgação, entre os discentes, por meio68
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dos canais do Centro Acadêmico, inclusive por meio do Instagram, o qual, muitos ex-69

alunos ainda devem ter acesso. Ele deu a sugestão sobre a quantidade de vagas, que70

poderão ser oferecidas, no caso de quinze para reingresso e quinze para reintegração. A71

professora Elaine manifestou alegria com a notícia, querendo inclusive encher as salas72

de aulas. Mais um assunto abordado foi à ideia da professora Elaine sobre as aulas, do73

primeiro período até o quinto serem ministradas na parte da manhã. O professor74

Alessandro ressaltou que essa foi à ideia do ano. O professor Álvaro também ficou75

entusiasmado com a proposta e sugeriu que pelo menos as obrigatórias fossem76

ofertadas na parte da manhã, uma vez que, os horários não ficarão com lacunas e a parte77

da tarde ficará para os alunos se vincularem a outras atividades, como as optativas,78

eletivas entre outras. Diante do exposto, ele disse que vai colocar em discussão na79

reunião do NDE. Não havendo mais nada a acrescentar, a reunião foi encerrada às80

quinze horas, e eu, Rachel Souza da Silva, lavrei a presente Ata que será lida e aprovada81

pelos demais membros deste Colegiado.82

Prof. Dr. Alessandro de Oliveira _________________________________________83

Prof. Dr. Álvaro Cesar de Oliveira Penoni __________________________________84

Prof.ª Dr. Diego de Sousa Mendes ________________________________________85

Prof.ª Dra. Elaine Valéria Rizzuti__________________________________________86

Repres. Discentes: Carla Regina Marrafa Henrique____________________________87
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