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Ata da 87ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Educação Física da1
Universidade Federal de São João del-Rei realizada aos vinte e um dias do mês de2
outubro de dois mil e vinte dois, às 15 horas via Google Meeting A reunião foi3
conduzida pelo Presidente, o Prof. Dr. Álvaro César de Oliveira Penoni. Estiveram4
presentes: a Prof.ª Dra. Andréa Carmem Guimarães, Prof.ª Dra. Elaine Váleria Rizzuti,5
Prof. Dr. Diego de Sousa Mendes, a representante dos discentes, Carla Regina Marrafa6
Henrique. A ausência do Prof. Dr. Alessandro foi justificada e acatada por todos7
presentes. O Prof. Álvaro César de Oliveira Penoni agradeceu a disponibilidade de8
todos e a reunião teve a seguinte pauta: Item 1- Informes da Coordenação. O prof.9
Álvaro disse que enviou a nova proposta do PPC para a PROEN para análise e ressaltou10
o grande empenho e agradecimento ao prof. Alessandro nesse trabalho. Ele falou que,11
paralelamente ao PPC, foi criada uma lista de bibliografias, com o empenho e12
responsabilidade do prof. Alessandro. Essa lista atualizada será encaminhada para a13
Biblioteca com o intuito de atualização de títulos e do número de exemplares dos livros14
disponíveis aos alunos. O Prof. Álvaro também salientou que saiu uma nova minuta,15
que possibilita a inserção na bibliografia básica de livros em e-book. Ele informou que a16
grade de horários para 2023 começará a ser confeccionada na próxima semana e17
compartilhará com os professores do colegiado. O Professor solicitou a confirmação dos18
membros a respeito da concentração das aulas na parte da manhã. O prof. Diego19
comentou que nos dois primeiros anos, no caso da Licenciatura não vê problema no que20
tange as aulas serem ofertadas apenas na parte da manhã. Já no que concerne aos21
estágios, principalmente o estágio III, do ensino médio, deve ser invertida essa ordem,22
uma vez que, as escolas só disponibilizam estágio na parte da manhã. Ele ressaltou que23
deve ser feita uma consulta ao professor Ricardo sobre os estágios I e II da licenciatura,24
dedicados ao ensino fundamental e educação infantil, para verificar também se há25
necessidade de inversão de turno. A profª Elaine comentou que os alunos estão26
empolgados com a oferta das disciplinas, ofertadas no período da manhã, uma vez que,27
vai proporcionar a concentração de muitos alunos e a chances de se ocuparem em outras28
atividades. Item 2- Aprovação do professor Thiago Detomi e da professora Jani29
Cléria Pereira Bezerra. O prof. Álvaro apresentou a solicitação do prof. Alessandro30
em relação a aprovação da indicação do prof. Thiago Detomi para compor, como31
membro externo, da banca do TCC das discentes Karine e Tatiellem. Ele ainda32
acrescentou o pedido da prof. Andréa para a aprovação da profª Jani Cléria Pereira33
Bezerra para ser coorientadora da aluna Letícia Vicente Lopes no TCC II. A profª34
Elaine e o prof. Álvaro expressaram positivo em relação aos alunos trocarem novas35
ideias agregando outros conhecimentos para a construção do TCC. Diante do exposto,36
os pedidos foram aprovados por unanimidade pelos membros do Colegiado. Item 3 -37
Ofertas de Unidades Curriculares para o período de férias de 2023. O prof. Álvaro38
disse que a UFSJ disponibilizou, mais uma vez, a possibilidade de serem ofertadas39
disciplinas no período de férias de 2023, e ressaltou que já foi ofertada no período de40
férias do meio do ano, disciplinas pela prof.ª Priscilla e Alessandra. Ele falou que vai41
apresentar essa nova oportunidade na reunião do NDE, aos professores para que se42
acharem necessário, possam ofertar disciplinas neste período. O Prof. Álvaro falou que43
ele, a profª Andréa, o prof. Diego e o prof. Renato ofereceram disciplinas dentro do44
planejamento de reposições referentes ao período pandêmico, para sanar as lacunas45
apresentadas na grade, como a disciplina de Atletismo, a de atividades Aquáticas46
oferecidas pela professora Andréa, e agora ofertada também pelo professor Diego, e47
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pelo professor Renato a disciplina de coletivos Ie II. Item 4 - Outros assuntos. Em48
primeiro lugar o prof. Álvaro comentou a situação do prof. de Libras, Diego, uma vez49
que está passando por um momento particular e com dificuldades de retornar as50
atividades, e que recebeu reclamação dos alunos acerca das aulas, inclusive da aluna51
Samantha, do curso de Teatro, a respeito da falta de comunicação dele, por meio do52
portal didático. O prof. Álvaro enviou um e-mail para o prof. de Libras colocando-se à53
disposição, no que precisar, para ajudá-lo no contato com os alunos, uma vez que, pode54
haver mais situações em relação a essa situação, e solicitou que ele estreite a relação55
com os alunos. Em segundo lugar concedeu a palavra a representante dos discentes,56
Carla, que colocou a demanda dos alunos que fizeram a Residência Pedagógica e os57
estágios I, II, III e IV obrigatórios, da licenciatura, para que essas horas disponibilizadas58
no certificado da Capes possam ser aproveitadas como horas extracurriculares. O prof.59
Diego salientou que não vê impedimento para que isso aconteça, porém, antes de ser60
feita a solicitação junto a Coordenação, via requerimento na página do curso, o aluno o61
deverá preencher uma declaração que será disponibilizada pela coordenação, na qual62
colocará as horas que foram certificadas pela CAPES, com o objetivo de que possa ser63
confirmada pelo professor Diego. Logo após a confirmação, o aluno poderá fazer o seu64
requerimento junto a coordenação na página do curso, na qual será anexada a declaração65
confirmada pelo professor Diego. O prof. Álvaro comentou, que ele e a profª Priscilla66
estão participando de várias reuniões com a PROAE, uma vez que, estão surgindo67
muitas possibilidades para os alunos em projeto de extensão que não são exclusivos do68
curso de Educação Física, mas envolvem de forma significativa os interesses do curso.69
Ele ressaltou que a PROAE apresentou um projeto chamado “Vibra”, que tem relação70
com o curso de Educação Física. Segundo ele, é uma proposta de jogos intercursos ou71
jogos da comunidade, que tem envolvimento de disputas entre os bairros, e disputas que72
envolvem equipes da comunidade LGBTQ+. Ele falou que está propondo mudanças na73
Resolução da CoEsportes, no intuito de não só envolver esporte de competição e esporte74
de participação, mas, também o lazer. Essa proposta de reformulação da Resolução 02575
que regulamenta a CoEsportes será levada para discussão e aprovação pelo CONSU, e76
sendo aprovada, abrirá um leque de oportunidades para os alunos. E não havendo mais77
nada a acrescentar, a reunião foi encerrada às 15h40min, e eu, Rachel Souza da Silva,78
lavrei a presente Ata, que será lida e aprovada pelos demais membros do colegiado.79
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