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Ata 70º reunião ordinária do Colegiado do Curso de Educação Física da Universidade1
Federal de São João del-Rei, realizada aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e2
vinte e um, às treze horas e trinta e oito minutos de forma online pelo Google Meet,3
conforme determinação de quarentena pelo Covid-19. Estiveram conectados Profa.4
Andrea Carmen Guimarães, Profa. Elaine Valéria Rizzuti , Prof. Alessandro de5
Oliveira, o Prof. Kleber do Sacramento Adão e o Prof. Álvaro César de Oliveira Penoni.6
Não compareceu representante Discente. O Prof. Álvaro, presidente do Colegiado,7
iniciou a reunião : Item I- Informes da Coordenação - O Professor Álvaro informou8
sobre os ajustes necessários em documentos da coordenação que, devido a quarentena,9
tiveram seus fluxos atrasados, assim como os Requerimentos eletrônicos e períodos10
emergenciais. O professor mencionou sobre a necessidade de correções e organização11
dos planos de ensino dos períodos emergenciais passados. Em seguida, o coordenador12
sugeriu ao colegiado que este órgão volte a analisar e apresentar ao Departamento as13
sugestões de Unidades Currilares (UC) das quais o curso necessita.Tal iniciativa ficou14
acordada para ser reinstituída no próximo período remoto. O professor salientou ainda15
que, para o 3º ERE, serão ofertadas dezoito(18) UC no Bacharelado e dezenove(19) na16
Licenciatura, mas, mesmo assim, a coordenação vem recebendo solicitações de alunos17
revinculados para ofertas de novas unidades. Prof. Alessandro interveio e falou que tais18
discentes ingressantes foram comunicados quanto a adequação da grade de Licenciatura19
e criação do Bacharelado, que deveriam se enquadrar nas demandas normais referentes20
ao fluxo do Projeto Pedagógico, isso antes da Pandemia. Prof. Kleber falou das21
disciplinas que estava lecionando no início do primeiro semestre do ano de dois mil e22
vinte, citou Estudos de Lazer e Conteúdos Culturais como suporte para iniciação dos23
Estágios Supervisionados de Bacharelado e se colocou à disposição, uma vez que o24
trâmite de sua aposentadoria está ocorrendo, para auxiliar a futura professora que irá25
substituí-lo. Por fim, Profª Elaine mencionou estudar uma proposta de uma disciplina26
Optativa com relação a questão de gênero e Esportes. Item II- Aprovação dos Planos27
de Ensino (PEs) Prof. Álvaro projetou cada PE, mostrando os dados de coerência com28
os PPCs e com as diretrizes da PROEN em relação ao período emergencial de estudos.29
Foi aberta a discussão e ficou decidido pelos presentes que os PEs que não estivessem30
de acordo com o modelo adotado pelo Curso seriam enviados aos Professores(as)31
responsáveis para correções. O Professor Álvaro salientou que é uma exigência da32
PROEN a inserção, pelos docentes, dos PEs no SIPAC, mas que nem todos o fizeram.33
Passou-se à leitura e discussão dos principais pontos incoerentes encontrados nos PEs34
sendo colocados em pendência os planos dos docentes Renato Sadi e Ricardo Ducatti35
Colpas por incoerência com as normas da Universidade. Nesses planos, a Profa. Elaine36
e Profa. Andrea sugeriram que fosse feito um detalhamento maior dos procedimentos37
avaliativos e correção das ementas, segundo os PPCs. Prof. Álvaro comentou sobre38
Professor Márcio Lima, do DECED, que irá ministrar a disciplina de Políticas39
Educacionais e que será enviado ao mesmo o modelo do PE já definido. Item III -40
Aprovação de Monitorias ERE 2021/1- O Prof. Álvaro informou que devido ao prazo41
fez a aprovação ad referendum das solicitações de monitoria, ficando assim definido:42
1ª-Anatomofisiologia humana teórica 3 - Remota - uma Bolsa; 2ª - Elementos de43
Estatística - duas bolsas; 3ª -Medidas e Avaliação - uma bolsa; 4ª - Cinesiologia e44
Biomecânica - duas bolsas; 5ª - Metodologia das Atividades Aquáticas I - duas bolsas,45
conforme solicitação dos professore(a)s e utilizando os critérios que eram adotados,46
todos concordaram. Item IV-Proposta de 16 semanas letivas - inserção de 10% de47
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carga horária para extensão- Prof. Álvaro passou a palavra ao Prof. Alessandro que48
projetou e explicou a Planilha apresentada pelo Professor Igor, do Campus CCO na49
reunião da Congregação sobre a alteração da oferta de 18 semanas letivas para 1650
semanas letivas. Depois de explicá-la e apresentar o resultado das UC (Unidades51
Curriculares) e Cargas Horárias (CH), o Professor Alessandro concluiu que a alteração52
não gerará impactos negativos ao currículo dos cursos e que as alterações serão53
relativamente fáceis de ser implementas. ITEM V- Oferta de UCs pelo DCEFS a54
partir do 4º ERE - definição de responsabilidades - o Prof. Álvaro informou que já55
estão trabalhando para o oferecimento das UC no ERE 04 de maneira tentar minimizar56
os problemas e tentar atender às demandas dos alunos. Ressaltou sobre a complexidade57
das equivalências e citou o aluno Éder Marques Ribeiro que ingressou no Curso via58
Transferência Externa e depois de discutidos com professores de UC do mesmo e59
também do aluno Guilherme de Paula Gama, a Profa Andrea e Prof Alessandro60
informaram a situação do mesmo referente sua disciplina e definiram as solicitações61
destes via Requerimento Eletrônico de pendências para Colação de Grau. ITEM IV -62
Outros Informes- Prof. Álvaro deixou aberto para algum questionamento e Profa.63
Elaine questionou sobre os PEs serem assinados no SIPAC antes da aprovação no64
colegiado. Foi lançado, pelo Professor Álvaro a criação de uma cartilha de Passo a65
Passo para os professores seguirem. O Prof Alessandro aprovou a proposta do Prof66
Álvaro da criação de um “Passo a Passo” para os docentes seguirem no ato do67
preenchimento e apresentação dos PEs. Além disso, os professores poderão realizar a68
inserção dos PEs no SIPAC, bem como, assiná-los. No entanto, a COEFI somente69
deverá assinar após a aprovação em colegiado. No caso de possíveis adequações, a70
COEFI encaminhará as pendências aos docentes que, ao fazer as devidas adequações71
deverão substituir o documento outrora encaminhado para nova apreciação deste72
colegiado. Prof. Álvaro lembrou sobre a Biblioteca online e a quantidade de e-books73
disponíveis para complementação das aulas. Não havendo nada mais a tratar, a reunião74
foi encerrada às quinze horas e doze minutos e eu, Tânia Francisca de Aguiar Costa,75
secretária da Coordenadoria, do Curso de Educação Física, lavrei a presente ata que será76
lida e aprovada pelos demais membros deste Colegiado.77

78

São João del Rei, 19 de abril 2021.79
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