
Ata da 41ª reunião ordinária do Colegiado do Curso de Educação Física da Universidade 1 

Federal de São João del-Rei/UFSJ realizada aos vinte dias do mês de novembro do ano de 2 

dois mil e quinze, às quatorze horas, na sala 2.10 do campus Tancredo Neves. A reunião foi 3 

presidida pela presidente do Colegiado Prof. Alessandro de Oliveira e contou com a presença 4 

dos professores Kleber do Sacramento Adão, Marise Botti e Claudio Manoel Ferreira Leite. 5 

Dando início à reunião Prof. Alessandro deu boas vindas e informou que não faria a leitura da 6 

última ata, pois a mesma já havia sido aprovada e prosseguiu com a leitura da pauta atual, 7 

sendo tal decisão aceita pelos membros. Ressaltou também a expiração do mandato do Prof. 8 

Renato Sampaio Sadi além de comunicar a já abertura de vaga para membro do colegiado e, 9 

data da eleição prevista para o dia 26 de novembro do corrente ano. Após a leitura pediu para 10 

que fosse feita a inversão dos itens III e I sendo tal solicitação aceita de forma unânime.  Item 11 

III - Pedido de equivalência de unidade curricular da discente Dayana Julião de Araújo; 12 

feita a leitura da carta da discente aos membros do colegiado prof. Alessandro se colocou 13 

como não indicado a avaliar os anexos do pedido da discente tendo em vista a falta de 14 

especificidade na área. Sendo assim, os professores Kleber e Marise analisaram os planos de 15 

ensino. Professor Kleber acredita que embora a carga horária de didática seja menor ‘a 16 

requerida na UFSJ, era possível fazer a composição das disciplinas de Didática e Teoria do 17 

Conhecimento a fim de atender a necessidade da discente. Além disso coloca que a aluna é 18 

frequente e tem bom rendimento.  Profª. Marise concorda e por unanimidade o pedido é 19 

deferido. Item IV - Analisar situação do discente Wellington Vasto Damasceno Junior; 20 

prof. Alessandro expõe a situação do discente que cumpre pena privativa de liberdade. Em 21 

seguida coloca aos demais duas possibilidades: reprovação ou a possibilidade de um regime 22 

especial de estudos. Faz então a leitura da declaração de cárcere entregue pela tutora discente 23 

Raquel Suelle da Silva. Prof. Kleber por sua vez diz que a PROEN deve estar a par da situação 24 

para que se possa tomar qualquer atitude tendo em vista que, no momento, o discente está 25 

sob a tutela do Estado. Profª. Marise se dispõe em relação aos trabalhos da sua disciplina por 26 

ser um aluno bom e frequente. Prof. Kleber fala que pelo regime especial de estudos é possível 27 

enviar os trabalhos, que é uma questão a se ver também com o setor jurídico da UFSJ. Prof. 28 

Alessandro diz que já enviou um memorando eletrônico para a PROEN e que ficará no aguardo 29 

de uma orientação para o caso. Fica acertado também que, no caso da PROEN indicar este 30 

colegiado para referendar esta decisão, os membros aprovam pela abertura de sala especial 31 

para o discente tendo como tutora a aluna do quarto período Raquel Suelle da Silva. Item II - 32 

Análise dos pedidos de monitoria para o primeiro semestre de 2016; Primeiramente foi 33 

realizada a leitura dos pedidos de monitoria. Após a discussão realizada ficou definida a ordem 34 

da proposta para envio a SEACA seguindo os seguintes critérios: índice de reprovação, 35 

disciplinas de acompanhamento prático e, apoio didático. Sendo assim a ordem de prioridades 36 

ficou definida como sendo: Anatomia Humana I, Fisiologia Humana e Comportamento Motor, 37 

Metodologia das Manifestações Gímnicas, Educação Física Adaptada, Metodologia de Ensino 38 

dos Esportes coletivos I. Metodologia das Atividades Aquáticas, Estágio Supervisionado I, 39 

Didática e História da Educação Física. Tal ordem e critérios foram aceitos pelos membros de 40 



forma unânime. Item V - Terceira etapa de Inscrição Periódica (período, ocorrências e 41 

critérios); Prof. Alessandro propõe as datas de 15 a 26 de fevereiro de 2016. Prof. Kleber 42 

questiona se não há critérios estabelecidos pela Dicon. Prof. Alessandro informa que pela 43 

norma os critérios são definidos pelo colegiado. Após discussões fica estabelecido que os 44 

critérios serão: (1º) aluno vinculado ao curso de Educação Física; (2º) discente do curso de 45 

Educação Física que tenha a menor quantidade de créditos para preencher sua integralização 46 

total no curso e, (3º) análise do coeficiente de rendimento. Item VI - Ordem de serviço Nº 47 

070/2015, de 2 de outubro de 2015; Leitura da Ordem de Serviço. Tal leitura ocorreu devido a 48 

necessidade do colegiado expor sua opinião sobre o artigo 4º da mesma ordem onde relata 49 

sobre a necessidade de gravação via áudio ou vídeo das reuniões da COEFI. Prof. Claudio 50 

apresenta aos demais que a decisão do CONSU se deve a questão da transparência e que o 51 

vídeo é melhor para que não haja dúvidas quanto à fala de cada um. Prof. Kleber coloca que o 52 

registro já ocorre em ata e que gravações seriam mais pertinentes em reuniões maiores. No 53 

entanto, os professores concordam da necessidade das gravações via vídeo e áudio e que o 54 

equipamento necessário para tal fim seja adquirido tanto para as reuniões da COEFI quanto 55 

para o Departamento das Ciências da Educação Física e Saúde. Até o ato da compra, o 56 

professor Alessandro se dispôs em gravar o áudio das reuniões em seu aparelho particular, 57 

sendo posteriormente, utilizado para realização da ata e arquivamento no computador da 58 

COEFI. Tal iniciativa fora aprovada por todos.   Item 7 – Outros assuntos; Prof. Alessandro 59 

coloca que vem sendo cobrado pelos alunos para a realização de eventos no curso. Ressalta 60 

que, as diversas atribuições referentes ao cargo colocam-o impossibilitado de realizar tais 61 

eventos sem a ajuda do colegiado e dos professores do curso. Prof. Kleber acrescenta que o 62 

curso está desfalcado com 3 professores afastados e 1 aposentado recentemente.  Prof. 63 

Alessandro aponta também uma preocupação em relação ao ENADE tendo vista a diminuição 64 

da nota final para 4 (quatro). Prof. Kleber pontua alguns fatores que poderiam ter influenciado 65 

no último exame do ENADE como por exemplo a greve dos professores. Nada mais havendo a 66 

tratar encerrou-se a reunião às quinze horas e vinte e três minutos lavrou-se a presente ata 67 

que depois de lida e aprovada será assinada pelos presentes. 68 

São João del-Rei, 20 de novembro de 2015 69 
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