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Ata da 91ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Educação Física da1

Universidade Federal de São João del-Rei realizada aos três dias do mês de março de2

dois mil e vinte três, às 14 horas via Google Meeting. A reunião foi conduzida pelo3

Presidente, o Prof. Dr. Álvaro César de Oliveira Penoni. Estiveram presentes: Prof.ª Dra.4

Elaine Rizzuti, o Prof. Dr. Alessandro de Oliveira e a representante dos discentes, Carla5

Regina Marrafa Henrique, os demais membros justificaram a sua ausência, aceita pelos6

presentes. O Prof. Álvaro César de Oliveira Penoni agradeceu a presença de todos. A7

reunião teve a seguinte pauta: 1- Informes da coordenação. O Prof. Álvaro falou a8

respeito das eleições para membro do NDE e do colegiado, que serão realizadas na9

próxima semana. O Prof.º Alessandro sugeriu que o convite fosse estendido ao Prof.º10

Renato para membro do NDE, porém as propostas de candidatura já foram11

encaminhadas ao Cotec/Nead. O Prof. Álvaro disse que teve uma reunião com a Profª12

Finzi para saber acerca do novo currículo e sobre a implantação do sistema ABI, e que13

agora, espera uma resposta, uma vez que ela levaria essa demanda para reunião do14

Conselho Nacional de Educação, em Brasília. O Prof. Alessandro explicou que não se15

pode divulgar aos alunos ingressantes que a grade curricular do curso de Educação16

Física tem previsão de mudança, pois pode gerar uma expectativa que ainda não está17

garantida aos alunos. O Prof. Álvaro disse que vai alertar aos professores acerca desse18

assunto. 2- Análise do pedido de Exame de Comprovação de Conhecimento (ECC)19

da discente Daniela Andrade Assis. O Prof. Álvaro expôs o caso da discente Daniela20

Andrade Assis, uma vez que, ela vem tentado adiantar o prazo de conclusão do curso de21

Educação Física, pois quer conseguir o CREF para assinar como responsável pelo seu22

estabelecimento. O Professor Álvaro expôs que ela entrou com um pedido na23

coordenação baseado na Resolução 043/2013, que regulamenta a abreviação do curso de24

graduação e que dispõe sobre os caminhos do Exame de Comprovação de25

Conhecimento (ECC). De acordo com a Resolução, cabe ao colegiado avaliar o pedido.26

O Prof. Álvaro, então, diante dos requisitos apresentados na Resolução apresentou aos27

membros do colegiado o relatório de análise de índice de rendimento acadêmico de28

todos os discentes ativos do curso de Educação Física, disposto no Sigaa e após a29

análise do Coefiente de rendimento, os membros indeferiram o pedido da discente, uma30

vez que ela não se enquadra no requisito do artigo segundo, alínea b, da Resolução31

043/2013 da UFSJ. 3- Situação das disciplinas sem previsão de docente responsável.32

O Prof. Álvaro ressaltou que, com o afastamento da Prof.ª Marise, do Prof. Diego, da33

Prof.ª Andréa, da condição do Prof.º Marcelo como Reitor e da exoneração da Prof.ª34
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Alessandra, muitas disciplinas encontram-se sem previsão de docentes. Dessa forma35

expôs a situação aos membros, que diante do processo de morosidade e até pessoais36

referente aos professores, o DCEFS não teve tempo para pedir reposição desses37

professores. Agora vai ter um concurso, que ocorrerá dia seis de março, para cobrir a38

vaga da Prof.ª Marise, e que o DCEFS, desde que não fira a especificidade do concurso,39

vai tentar aproveitar o segundo colocado para cobrir a vaga da disciplina de40

Fundamentos Sócios Antropológicos Aplicados a Educação Física. No entanto, ainda41

tem a disciplina de Didática, que não tem previsão de professor, pois é uma disciplina42

do DECED, é que eles estão aguardando o resultado do concurso. O Prof.º Álvaro43

salientou o empenho do Prof. Ricardo em conseguir uma professora para ministrar as44

aulas da Prof.ª Andréa, mas a professora desistiu. Ele aponta que pela carga horária que45

os professores do DCEFS possuem, não tem condições de assumirem essas disciplinas,46

e que, na segunda-feira dia seis de março, ele terá que anunciar aos alunos que as47

disciplinas da professora Andréa não serão ofertadas. Dessa forma o Prof. Álvaro sugere48

o cancelamento das disciplinas de Educação Física Adaptada e da Metodologia do49

Ensino das Atividades Aquáticas I, o que foi acompanhado por todos os presentes. A50

Prof.ª Elaine, entretanto, se comprometeu, no semestre 2/2023, em ministrar a disciplina51

de Atividades Aquáticas I juntamente com a Prof.ª Andréa. O Prof. Alessandro sugeriu52

que o Prof.º Álvaro faça um ofício, com assinatura dos membros, expondo a situação do53

DCEFS, para a Reitoria, Proen, no sentido que são onze professores que compõem o54

DCEFS e que hoje, só se encontram sete para os dois cursos, com nota quatro e cinco no55

Enade, ou seja, que o DCEFS está com o menor número de docentes de Minas Gerais, e56

quem sabe até do país. O Prof. Alessandro salientou que os afastamentos da Prof.ª57

Andréa e do Profº Marcelo é direito deles, e no caso dos afastamentos do outros58

professores, o colegiado contava com a substituição. Diante do exposto todos59

aprovaram a sugestão apresentada para o cancelamento das disciplinas. 4- Aprovação60

dos planos de ensino. O Prof. Álvaro salientou que já está com os planos de ensino, e61

comentou que no semestre passado os planos foram divididos para a correção dos62

mesmos, porém nesse semestre ele irá conferir os planos. Os professores se63

prontificaram a ajudá-lo na correção, porém o Prof. Álvaro disse que desta vez os64

planos parecem estar dentro do modelo apresentado, e se for o caso, pedirá ajuda aos65

outros membros para a correção. 5- Outros assuntos. O Prof. Álvaro falou que em66

relação à disciplina de Metodologia do Trabalho Acadêmico, que vai retirá-la do horário67

de segunda-feira, conforme o pedido da Prof.ª Elaine. Ele disse a representante dos68
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discentes, que pretende marcar uma reunião com o Centro Acadêmico, para articular69

uma recepção mais amistosa para os calouros, com o objetivo de se tornar frequente, no70

curso de Educação Física. O Prof. Álvaro perguntou a representante dos discentes, se71

ela tinha mais alguma demanda, ela perguntou quando será possível do uso da piscina72

pelos alunos, pois o curso, agora, têm salva-vidas. O Prof. Álvaro disse que o73

agendamento para o uso da piscina fica a cargo do Departamento, e propôs um projeto74

de extensão. A Prof.ª Elaine ressaltou que o Sindicato dos Técnicos Administrativos75

está com um projeto para o uso da piscina, e que é para a Carla entrar em contato com o76

Rafael do DCEFS, para que ela possa trabalhar nessa função na piscina. E não havendo77

mais nada a acrescentar, a reunião foi encerrada às 15h:30m e eu, Rachel Souza da Silva78

lavrei a presente Ata, que será lida e aprovada pelos demais membros do colegiado.79

Prof. Dr. Alessandro de Oliveira _________________________________________80

Prof. Dr. Álvaro Cesar de Oliveira Penoni __________________________________81

Prof.ª Dra. Andréa Carmem Guimarães _____________________________________82

Prof.ª Dra. Elaine Valéria Rizzuti__________________________________________83

Represt. Discente: Carla Regina Marrafa Henrique____________________________84
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