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1 Ata da 81ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Educação Física da

2 Universidade Federal de São João del-Rei realizada aos treze dias do mês de junho

3 de dois mil e vinte dois, às 16 horas via Google Meeting. A reunião foi conduzida pelo

4 presidente, o Prof. Dr. Álvaro César de Oliveira Penoni e estiveram presentes: Prof. Dr.

5 Alessandro de Oliveira, Prof. Dr. Diego de Sousa Mendes, Prof.ª Dra. Andréa Carmem

6 Guimarães, Prof.ª Dra. Elaine Valéria Rizzuti, o representante dos discentes: Léo

7 Márcio de Almeida Silva. O Prof. Álvaro César de Oliveira Penoni agradeceu a

8 presença de todos. Não havendo infomes da coordenação, a reunião começou com o

9 Item 1: Os Encargos Didáticos. O presidente falou que a Prof.ª Andréa pediu apoio

10 para encargos didáticos ministrados por ela. A professora solicitou a palavra relatando

11 estar sobrecarregada e que alterações que possam minimizar a carga horária do

12 próximo semestre fazem necessárias, tendo em vista, a previsão de oferecimento de 4

13 disciplinas, sendo: Educação Física para Grupos Especiais; Educação Física

14 Adaptada; Educação para saúde e Socorros de Urgência e Metodologia do Ensino das

15 Atividades Aquáticas II. Diante da exposição foram sugeridos que fossem consultados

16 os docentes do DCEFS-UFSJ a questão outrora debatida. Quanto a possíveis

17 alternativas, a primeira foi de que a professora Andréa ministrasse a disciplina de

18 Educação Adaptada e Educação Física para grupos Especiais, nesse semestre e a

19 disciplina Socorros de Urgência fosse oferecida no ano de 2023 com número de 40

20 alunos, sendo que o Professor Diego Mendes manifestou disponibilidade de oferecer a

21 disciplina de Medologia do Ensino das Atividades Aquáticas II. A segunda sugestão foi

22 de abrir a turma de Educação para Saúde e Socorros de Urgência e se não tiver

23 demanda não oferecer a disciplina. A terceira foi a de consultar os docentes para ver

24 se podem ministrar a disciplina de Socorros. A quarta foi a de dividir a disciplina em

25 módulos e por último contratar professor para dar a disciplina. Após discussão os

26 membros aprovaram o oferecimento das disciplinas Educação Adaptada e Educação

27 Física para grupos Especiais pela Professora Andréa e Metodologia do Ensino das

28 Atividades Aquáticas pelo Professor Diego. Item 2 – Proposta de Convênio com o 38º

29 BPM – O prof. Álvaro conta que a Coordenação de Educação Física recebeu proposta

30 de Convênio de prestação de serviços, sendo tal proposta uma espécie de estágio

31 para os alunos na Academia de Musculação do Batalhão de Polícia Militar. Diante do

32 exposto o prof. Álvaro disse que não vai se opor a essa oportunidade, que vai

33 contemplar um grande número de alunos do Bacharelado. Todos os membros

34 apoiaram e o Prof. Alessandro expôs que será marcada uma reunião para acertar os

35 detalhes do convênio. Ele ainda salientou que pode haver possibilidade de abertura

36 para novas áreas de inserção da Educação Física no Batalhão de Polícia Militar. Item

37 3 - Aprovação das vagas de monitoria - O Professor Álvaro apresentou as solicitações
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38 de monitorias para 2022/2 enviadas à COEFI, explanando aos membros as disciplinas,

39 as demandas específicas e o número de monitores solicitados pelos docentes. Ficou

40 assim estabelecido pelos membros do colegiado: Anatomofisiologia II - 2 monitores;

41 Fisiologia do Exercício - 1 monitor; Comportamento Motor - 2 monitores; Educação

42 Física Adaptada -1 monitor; Atividades Física para Grupos Especiais - 1- monitor ;

43 B i om e c â n i c a - 1 monitor; Metodologia de Ensino dos Esportes Coletivos II - 1

44 monitor; Metodologia do Ensino dos Esportes de Lutas - 1monitor; Metodologia do

45 Ensino do Atletismo - 1 monitor. Item 4 - Demandas do Presidente do Centro

46 Acadêmico - o representante dos discentes, Léo Márcio, sugereque o certificado de

47 horas extracurriculares emitido em prol do presidente do Centro Acadêmico, deve

48 Contemplar não apenas o Presidente do Centro Acadêmico, mas também aos

49 integrantes da chapa. Assim, ficou decidido, entre os membros do colegiado,

50 que o certificado para o presidente vai ser de 30 horas e para os

51 integrantes da chapa, 20 horas, uma vez que, é um incentivo para que eles possam

52 participar do CA. Em outra demanda, o discente solicita a inclusão da disciplina

53 especial de Lutas, para que os alunos possam formar ainda nesse ano. O presidente

54 do Colegiado afirmou que levaria a demanda para os docentes a fim de ter um retorno

55 quanto à possibilidade de oferta. Por fim, o discente Léo Márcio solicita que os

56 professores coloquem na porta de seus gabinetes um horário para atendimento dos

57 discentes, fato já acordado em outras reuniões e que é importante para a organização

58 dos alunos e professores. Item 4 Outros Assuntos- O professor Álvaro explica que o

59 Contac tinha um fluxo de requerimento em que os alunos solicitavam todas as

60 demandas relacionadas à sua vida acadêmica, mas, com a transição para o Sigaa,

61 todos os requerimentos feitos foram perdidos e o NTinf disponibilizou os das últimas

62 semanas para consulta apenas. Agora, com esse novo sistema, é necessário que

63 cada Coordenação crie uma forma do aluno fazer o requerimento. Com isso, foi criado

64 um formulário no Google Forms, com uma lista de opções para os alunos fazerem

65 seus requerimentos de forma eletrônica e agilizada. O prof. Álvaro pede ao

66 representante dos discentes que divulgue esse novo modo de fazer os requerimentos,

67 uma vez que estão disponibilizados na página do curso. Não havendo mais nada a

68 acrescentar, a reunião foi encerrada às 17 horas, e eu, Rachel Souza da Silva, lavrei a

69 presente ata que será lida e aprovada pelos demais membros deste Colegiado.
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