
 1 

  

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
Coordenação do Colegiado Acadêmico de Educação Física 

Av. José de Sá Maniçoba, S/N - Centro 
www.univasf.edu.br 

 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO 
FRANCISCO, REALIZADA NO DIA DEZOITO DE ABRIL DE DOIS MIL E DOZE. 
 

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e doze, às catorze horas, reuniram-se na sala de 1 

aula um no prédio de Educação Física, localizada no Campus Centro da UNIVASF/Petrolina, 2 

os professores: Alfredo Anderson Teixeira de Araújo, Ferdinando Oliveira Carvalho, José 3 

Fernando Vila Nova de Moraes, Leidjane Pereira Siqueira, Marcelo de Maio Nascimento, 4 

Marlo Marques dos Santos, Orlando Laitano Lionello Neto, Rodrigo Gustavo da Silva 5 

Carvalho, Sérgio Rodrigues Moreira, e a Representantes Discente: Ana Angélica Souza Silva. 6 

Ausências justificadas: Alexsandro dos Santos Machado, Edmilson Santos dos Santos, Lara 7 

Elena Gomes Marquardt, Luciano Juchem. Havendo número legal, o Coordenador, Prof. 8 

Orlando Laitano Lionello Neto declarou aberta a Sessão. 01. COMUNICAÇÕES: a) O Prof. 9 

Orlando Laitano deu boas vindas ao Prof. Adalberto Aparecido Bono Junior, responsável pela 10 

disciplina Gestão e Organização de Eventos Esportivos, colocando-se a disposição do 11 

professor para esclarecimentos de quaisquer dúvidas; b) O Prof. Orlando Laitano informou 12 

que participou da reunião de Avaliação dos Projetos de Educação Tutorial, parabenizando os 13 

professores Rodrigo Carvalho e Sérgio Moreira, responsáveis pelos grupos de Biomecânica e 14 

Educação Física, respectivamente; c) O Coordenador informou que o Colegiado selecionará 15 

voluntários para trabalhar na organização da Vigésima Sétima Meia Maratona Tiradentes, a 16 

ser realizada no dia vinte e um de abril, na cidade de Juazeiro-BA; d) O Prof. Marcelo de 17 

Maio informou do acidente ocorrido com uma aluna na aula de Pilates, ressaltando que apesar 18 

de não ter sido grave, constatou a necessidade do Colegiado contar com kits de primeiro 19 

socorros. Em seguida solicitou aos demais professores e servidores que orientassem os alunos 20 

de Pilates a evitar as escadas e a usar a rampa, por ser mais segura, para acessar a sala de aula; 21 

e) O Prof. Ferdinando Carvalho informou que a solicitação do cadastramento da UNIVASF 22 

na REDE CENESP foi incluída na pauta da reunião do Conselho Universitário, a ser realizada 23 

no dia vinte de abril. 02. EXPEDIENTE: O Coordenador informou que enviaria aos demais 24 

docentes, a minuta do regimento do Núcleo Docente Estruturante, para análise e 25 

encaminhamento de alterações até o dia um de maio. 03. APROVAÇÃO DE ATAS DE 26 

REUNIÕES ANTERIORES: Não houve. 04. ORDEM DO DIA: Não houve solicitações de 27 

alteração ou inclusão e a pauta foi aprovada pela UNANIMIDADE dos presentes. 04.01 28 

PARECER E-MEC: O Coordenador informou que havia consultado a Professora Monica 29 

Tomé, que informou que não seria necessário de submeter novamente o processo de 30 

reconhecimento do curso, salientando que seria suficiente que o Núcleo Docente Estruturante 31 

justificasse os pontos levantados no parecer do MEC. 04.02. HORÁRIOS DOS 32 

LABORATÓRIOS: O Coordenador explicou que seria necessário concentrar o agendamento 33 

dos diversos laboratórios para evitar o choque de horários. Após discussões ficou acertado 34 

que o servidor João Gabriel ficará responsável pela organização e divulgação da agenda de 35 

todos os laboratórios do prédio de Educação Física. 04.03. DISTRIBUIÇÃO DE 36 

EQUIPAMENTOS: O Coordenador informou o recebimento de  computadores, impressoras 37 

e televisores que deveriam ser distribuídos no Colegiado. Após discussão foi sugerida a 38 

seguinte distribuição: I) Computadores: a) Um Computador: Sala da professora Lara Gomes, 39 
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Laboratório de Comportamento Motor, Recepção da Coordenação, Recepção dos 40 

Laboratórios; b) Dois Computadores: Laboratórios de Biomecânica, Musculação e Fisiologia. 41 

II) Impressoras: Coordenação do Colegiado, Recepção do Colegiado e Recepção dos 42 

Laboratórios. III) Televisores: Laboratório de Biomecânica, Laboratório de Fisiologia, 43 

Recepção do Colegiado e um televisor que ficará disponível para atendimento de demandas 44 

do Colegiado. Colocada em votação, a sugestão de distribuição dos equipamentos foi 45 

aprovada pela UNANIMIDADE dos presentes. 04.04. PROFESSOR COLABORADOR: O 46 

Professor Ferdinando Carvalho informou que o Regimento da UNIVASF permite a 47 

participação de Professor Colaborador, acrescentando que os alunos Charles Wesley Alves 48 

Costa e Francisco Luís de Oliveira Costa, ambos oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do 49 

Estado de Pernambuco, estariam ministrando aulas no Núcleo Temático de Medicina e  50 

pleiteando a possibilidade de serem Professores Colaboradores do Colegiado de Educação 51 

Física. O Prof. Orlando Laitano afirmou que os requerentes eram excelentes alunos e que 52 

participavam ativamente das atividades do Colegiado, mas que na qualidade de Coordenador 53 

do curso, teria posição contrária a aprovação, argumentando que os requerentes, não eram 54 

Pós-Graduados. Colocada em votação a solicitação foi rejeitada pela UNANIMIDADE dos 55 

presentes. 04.05. NORMAS PARA AGENDAMENTO DE VEÍCULOS: O Coordenador 56 

apresentou a minuta para agendamento dos ônibus e micro-ônibus da UNIVASF para 57 

realização de atividades externas. Diante das indagações dos demais docentes, o Coordenador 58 

se prontificou a consultar a Pró-Reitoria de Administração e colocar o assunto novamente em 59 

pauta para deliberação. 04.06. SOLICITAÇÃO DE USO DE SALA: O Coordenador 60 

informou que o Colegiado deveria decidir sobre requerimento feito pelo Diretório Acadêmico, 61 

solicitando a disponibilização de uma sala para que seja ministrado curso de inglês para 62 

alunos do curso de Educação Física. Após discussões, os presentes decidiram indeferir a 63 

solicitação por UNAMINIDADE, por se tratar de uma atividade ministrada por docente que 64 

não faz parte dos quadros da instituição e que será cobrada mensalidade. 04.07. ENCONTRO 65 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA: Como acertado na reunião ordinária, realizada no dia dez de 66 

abril, o Coordenador solicitou a representante dos discentes, Ana Angélica, uma definição 67 

sobre a data da realização do Terceiro Encontro de Educação Física. A representante discente 68 

informou que os alunos presentes na assembleia, realizada no dia dez de abril, haviam 69 

decidido que o evento seria realizado nos dias trinta e trinta e um de agosto e no dia um de 70 

setembro do corrente ano. 04.08 PROCESSOS DE DESLIGAMENTO DE DISCENTES: 71 

a) PROCESSO Nº: 23402.002275/2011-11 DESLIGAMENTO DA DISCENTE 72 
JOSIANE CARDOSO: O Coordenador informou que o processo de desligamento foi aberto 73 

em razão da não obtenção de crédito em dois semestres consecutivos pela referida aluno, 74 

conforme dispõe o Art.3º inciso III da resolução cinco barra dois mil e oito, ressaltando em 75 

seguida, que o aluno, após ser notificado, apresentou defesa, dentro do prazo estabelecido na 76 

resolução, justificando a não obtenção de créditos, solicitando a reconsideração no processo 77 

de desligamento e alegando ter sido notificada após o inicio do período letivo, requereu a 78 

matrícula para o segundo semestre do corrente ano. Colocado em votação, o pedido de 79 

reconsideração e de matrícula da aluna Josiane Cardoso foi aprovado pela UNANIMIDADE 80 

dos presentes. b) PROCESSO Nº: 23402.002186/2011-75 DESLIGAMENTO DA 81 

DISCENTE LARISSA LIMA FALCÃO PANTOJA: O Coordenador informou que o 82 

processo de desligamento foi aberto em razão da ausência de matrícula por dois semestres 83 

consecutivos, conforme dispõe o Art.3º inciso II da resolução cinco barra dois mil e oito, 84 

ressaltando em seguida, que o aluno, após ser notificado, apresentou defesa, dentro do prazo 85 

estabelecido na resolução, justificando a não obtenção de realização de matricula, solicitando 86 

a reconsideração no processo de desligamento e alegando ter sido notificada após o inicio do 87 

período letivo, requereu a matrícula para o segundo semestre do corrente ano. Colocado em 88 

votação, o pedido de reconsideração e de matrícula da aluna Larissa Lima Falcão Pantoja foi 89 

aprovado pela UNANIMIDADE dos presentes. Não havendo mais nada, a reunião foi 90 
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encerrada, eu, Luciano Henrique Soares Lira, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, 91 

será assinada pelos presentes.   92 

 

 

________________________________          ________________________________ 

Orlando Laitano Lionello Neto                            Luciano Henrique Soares Lira 

       Coordenador CEFIS                   Assistente Administrativo - CEFIS 

 

________________________________          ________________________________ 

    Alfredo Anderson Teixeira de Araújo                    Ferdinando Oliveira Carvalho                 

 

________________________________          ________________________________ 

      José Fernando Vila Nova de Moraes       Leidjane Pereira Siqueira 

 

________________________________          ________________________________ 

        Marcelo de Maio Nascimento          Marlo Marques da Cunha 

 

________________________________          ________________________________ 

       Rodrigo Gustavo da S. Carvalho                             Sérgio Rodrigues Moreira                              

 

________________________________          ________________________________ 

           Ana Angélica Souza Silva                           

 

 
 


