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Ata da 88ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Educação Física da 1 

Universidade Federal de São João del Rei realizada aos vinte e sete dias do mês de 2 

outubro de dois mil e vinte dois, às 17 horas via Google Meeting A reunião foi 3 

conduzida pelo Presidente, o Prof. Dr. Álvaro César de Oliveira Penoni e estiveram 4 

presentes: Prof. Dr. Alessandro de Oliveira, Prof.ª Dra. Andréa Carmen Guimarães, 5 

Prof.ª Dra. Elaine Rizzuti, Prof. Dr. Diego de Sousa Mendes e a representante dos 6 

discentes, Carla Regina Marrafa Henrique. O Prof. Álvaro César agradeceu a presença 7 

de todos e a reunião teve início com a seguinte pauta: Item 1- Análise e discussão 8 

sobre o recurso apresentado pelo discente Ulisses Magalhães. O professor Álvaro 9 

comentou que foi iniciado pela PROEN, um procedimento de desvinculação em toda a 10 

Universidadae e, especificamente, no curso de Educação Física, contra o discente 11 

Ulisses Magalhães. A situação foi apresentada ao colegiado que, após discussões e 12 

análise de todo histórico do aluno e das prerrogativas legais da UFSJ, decidiu por apoiar 13 

o processo de desvinculação do discente. Encaminhada a decisão via memorando à 14 

Proen, esta gerou um recurso apresentado pelo discente, sendo este recurso 15 

encaminhado novamente ao colegiado, para, mais uma vez posicionar-se a respeito. A 16 

decisão do colegiado será enviada para a PROEN, que encaminhará ao CONSU. Diante 17 

do exposto, o Prof. Álvaro falou que enviou o recurso aos membros, para que cada um 18 

fizesse a sua análise, a fim de ser discutida na reunião. Nesta reunião, ele relembrou que 19 

o discente possui 18 unidades curriculares pendentes, ainda não cumpriu as UCs TCC I 20 

e TCC II, e que as disciplinas que faltam para ele cumprir o curso são bem complexas. 21 

Explicou, ainda, que os argumentos dados pelo discente foi o trabalho e a família. 22 

Então,  aberta a discussão, os membros se solidarizaram com a situação do aluno e 23 

observaram os seguintes pontos: que o discente teve notas maiores nos trabalhos 24 

realizados em grupo; que terá no mínimo dois anos para terminar o curso, uma vez que, 25 

terá que se dedicar e fazer de quatro a cinco disciplinas em cada semestre, o que é muito 26 

difícil, devido a sua limitação ocupacional; que o recurso não apresentou novos 27 

argumentos, no que tange a sua justificativa. O Prof. Alessandro ressaltou que a 28 

PROEN lançou um Edital, com o intuito de dar aos alunos a oportunidade de reintegrar-29 

se novamente na UFSJ, o que possibilitaria uma nova chance para o discente Ulisses, 30 

porém, no caso do curso de Educação Física, não existem ofertas de vagas para tal 31 

reintegração. Diante do exposto, com a exceção da representante dos discentes, Carla, 32 

que se absteve de opinar, a decisão tomada por unanimidade pelos membros do 33 

colegiado foi a de manter a desvinculação do discente, com o fundamento no 34 
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regulamento da UFSJ, pois o aluno Ulisses tem ainda uma grande porcentagem do curso 35 

a cumprir até a conclusão, salientando que, desta forma, ele concluirá o curso em doze 36 

anos. Desta forma recomendaram a decisão ao CONSU. O Prof. Alessandro pediu 37 

licença aos demais membros para retirar-se da reunião, pois tinha outro compromisso. O 38 

que lhe foi concedido. Item 2- Outros assuntos-  2.1- Carta do Professor Paulo 39 

Ventura- O Prof. Álvaro apresentou a carta que o Prof. Alessandro recebeu do prof. 40 

Paulo Ventura, da Universidade Estadual de Goiás, pedindo o aval do colegiado. Na 41 

carta, o Prof. Paulo pede a criação de um código único, junto ao CNE, para cadastrar os 42 

currículos do curso de Educação Física de dupla formação. O Prof. Alessandro ressaltou 43 

que a aprovação pelo CNE facilitaria muito a implantação, em todo país, de um modelo 44 

de oferta de dupla formação, evitando burocracias. O prof. Diego disse que seria ótimo 45 

se o pedido fosse aprovado, pois o sistema adotado hoje, o ABI, não tem essa 46 

possibilidade de um cadastro único, e que na hora de cadastrar o aluno, terá que ser feito 47 

no curso de Licenciatura ou no curso de Bacharelado, ou seja, com subdivisão. O Prof. 48 

Álvaro falou que já fez a solicitação de sistema de entrada tipo ABI, para cadastrar as 49 

disciplinas no E-MEC. Diante do exposto, todos os membros manifestaram favorável a 50 

carta do prof. Paulo Ventura   2.2- Inclusão de coorientador, para TCC II do 51 

discente Joaquim Lúcio.  A Prof.ª Elaine falou que o discente Joaquim Lúcio Pereira 52 

Junior pediu se tem a possibilidade de ter uma coorientadora no seu TCC II, que no caso 53 

seria a sua irmã, que está para concluir o doutorado. Diante do exposto, os membros do 54 

colegiado não se opuseram, mas ressaltaram que para ela ser coorientadora, terá que 55 

estar vinculada a uma Instituição de Ensino, caso contrário, se já tiver defendido o seu 56 

doutorado, poderá ser incluída como colaboradora ou convidada para participar como 57 

membro da banca. 2.3- A situação do discente Antônio Pedro Marrafa Henrique. O 58 

Prof. Álvaro pediu orientação aos membros do colegiado a respeito da situação que 59 

aconteceu com o discente Antônio Pedro Marrafa, que foi prejudicado ao fazer a prova, 60 

pelo fato de ter sido negado a ele uma prorrogação do tempo. O Prof. Álvaro ressaltou a 61 

luta e o empenho que tiveram para a entrada do aluno na UFSJ, e que de nada adianta a 62 

proposta de inclusão e acessibilidade, se o DCEFS não consegue aplicar o que se 63 

preconiza, inclusive no que tange em receber o aluno no ambiente da melhor forma 64 

possível. A Prof.ª Elaine ficou muito indignada em ter que discutir essa situação, uma 65 

vez que existe legislação aprovada que garante o direito das pessoas com necessidades 66 

especiais. Ela sugeriu que o caso seja levado para o DCEFS. O Prof. Álvaro disse que 67 

irá colocar como ponto de pauta na reunião. A Prof.ª Andréa também se solidarizou com 68 
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a situação, e disse que o aluno deve buscar apoio na PROEN junto ao SINAC, um 69 

sistema de inclusão e acessibilidade, que protege e dá apoio aos estudantes com 70 

necessidades especiais que não estão sendo respeitados acerca dos seus direitos na 71 

UFSJ. Ela explica que comentou com os bolsistas do seu laboratório sobre o potencial 72 

do discente Antônio, e que inclusive mandou um e-mail para o aluno convidando-o para 73 

que ele participe do seu projeto como colaborador e voluntário. O Prof. Diego ficou 74 

perplexo com o acontecido e disse que existem dois caminhos: o primeiro é chamar o 75 

professor para uma conversa, de preferência por um professor mais próximo, para que 76 

ele reavalie a sua decisão e ofereça ao aluno a oportunidade de refazer a prova, uma vez 77 

que, deve ser respeitada a situação peculiar do aluno. O segundo seria levar para o 78 

DCEFS e expor o fato, para que esta situação entre outras não aconteça com mais 79 

nenhum professor. Diante do exposto, todos concordaram com as orientações 80 

apresentadas. E não havendo mais nada a acrescentar, a reunião foi encerrada às 18h, e 81 

eu, Rachel Souza da Silva lavrei a presente Ata, que será lida e aprovada pelos demais 82 

membros do colegiado. 83 

Prof. Dr. Alessandro de Oliveira  _________________________________________ 84 

Prof. Dr. Álvaro Cesar de Oliveira Penoni __________________________________ 85 

Prof.ª Dra. Andréa Carmen Guimarães _____________________________________ 86 

Prof. Dr. Diego de Sousa Mendes__________________________________________ 87 

Prof.ª Dra. Elaine Valéria Rizzuti__________________________________________ 88 

Repr. Discente: Carla Regina Marrafa Henrique______________________________ 89 
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