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Assuntos Abordados: Encaminhamento da Eleição do novo Coordenador do Curso de Educação Física; Orientações 

preliminares sobre a normalização das Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais (AACC). 

 

Desenvolvimento da Reunião: As onze e trinta minutos do dia dois de março de dois mil e sete, reuni-se os membros do 

Cuieyiado do Curso de Educaçij Física da UNIFAP, Técnicos e acadêmicos, com a participação dot» professons ÁUaro Adolfo 

Duarte Alberto, Daniel Alvarez Pires, Demilto Yamaguchi da Pureza, Marli Rodrigues Gibson, Raul Conceição da Silva 

Ramos, Prof. Voluntário Luiz Gustavo Vieira Cardoso, TAE José Leonardo Santos da Silva e o acsdêrnica representando a 

turma de Educação Física Rafael de Brito Reis, 200675002, por unanimidade foi dado destaque para alguns informes: O 

Prof. Daniel Alvarez Pires, informou que a semana acadêmica !ïcc;.i de 09 a 13/04/2007, que não foi poss.vel trocar de 

data, propôs, que seja realizada divulgação da eleição p^ra coordenador do Curso de Educação Física, por cartazes, foldsr, 

os alunos tem que preparar-se para apresentação dos trabalhos, com uma equipe de professoreis para ptiríiopaçãc no 

evento SPPC, .ma comissão tio a> aüação tanto para orientar como para avaliação no evento. O prof. Demilto Yamaguchi 

da P jreza, informou que será dado encaminhamento na reunião cie segunda feira dia 05.03.07 aos acadêmicos para 

cimentar a sua proposta de Plano de Trabalho para o Curso de Educação Física. A Prof. Mari; Rodrigues Gibson esclareceu 

sobre a Ordem de Serviço n" OI^OOJ-REJTORIA'UNFAP^ que foi provocada pela Controladoria Geral da União a respeito da 

falta de ato npjTH^iyo que regule o horário de expediente da UNIFAP. O Prcf. Daniel Alvarez Pires informou novo calendário 

acadêmico cia Prcgad 14.03.C7 recesso, começando o semestre em 16.04.07 até 'i4.08.07 com recesso de 14 a 29 08.07 

con. inicio cio segunde seme-itre em 29 08.07 a 30.12.07. Airda informou sobre a retirada da disciplina Educação Física, o 

projeto ;á €í.?:á na Secretaria do Consu. O Prof. Álvaro Adolfo Duarte Alberto fcou encarregado de fazer a defesa junto ao 

ConaU sobre a retirada cia disciplina Educação Física. O acadêmico Rafael de Brito Reis informou de um everte na ciidade 

de Belém-Pa, onde deverão participar os acadêmicos em mini cursos relacionado com a Educação Física, no período de 1 1  

a 14.04.200?'.. Ainda questionou sobre as reuniõas do Colegiado, que a mesma aconteça após as aulas, que os avisos 

sejam colocados na turma <fe ^ducajão Física. O Prof. Ceniito Yamaguchi da Pureza informou que as reuniões de 

Coiegiadn sarãc realizadas sp.*» 2 5 aulas Prof Alvaro Adolfo Duarte Alberto informou que o Pro'. Dr. Ciáudio Lira Junior 

da Universidade Federal da Fahis, estará participando no evento SBPC na UNIFAP, na oportunidade fará palestras com 

nossos acadêmicos sobre a formação profissional em Educação Física. O Prof. Álvaro Adolfo Duarte A'bcrto propôs para 

outra reunião a discussão sobre a Ordem de serviço n° 01/2007, aprovado peia plenari.ï. A Fr o!" Mar"i Rodrigues Gibson 

fez inferência quanto ao profissional, tem que ter consciência, qus deve-se construir um planejamento que envolva os 

professores, 
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técnicos e acadêmicos. O acadêmico Rafael de Brito Reis ficou interessado na produção de projeto de extensão que possa 

contemplar com recursos financeiros objetivando atende-los com bolsa. O Prof. Demilto Yamaguchi da Pureza informou 

que a Eleição do novo Coordenador do Curso de Educação Física está em andamento, conforme informações da equipe da 

Comissão Eleitoral Profs. Daniel Alvarez Pires e Raul Conceição da Silva Ramos, e a acadêmica Auriane da Silva Carmo, o 

Edital n° 001/2007 toma público a eleição de Coordenador e Vice Coordenador do Curso de Educação Física da UNIFAP 

para o biênio 2007 a 2009. Fez também, defesa no sentido que todos professores do Colegiado de Educação Física façam 

planejamento com produção de projetos de extensão objetivando transformar os mesmos em um único projeto. O Prof. 

Álvaro Adolfo Duarte Alberto informou sobre as orientações preliminares sobre as Atividades Acadêmicas Científicas e 

Culturais - AA 2C,  que não é uma disciplina e nem uma atividade optativa, que segundo a Resolução CNE/CP, de 

19.02.2002, são destinadas 210 horas para outras formas de atividades de enriquecimento acadêmico, científ co e 

cultural: seminários, visitas as escolas, a diversas comunidades, a centros esportivos e de lazer, exposições, cursos, 

moniorias, .ficando acordado com os demais pares sobre a produção de uma resolução geral sobre AACC da UNIFAP. Por 

último o Prof. Daniel Alvarez Pires propôs para a próxima reunião dia 12.03.07 às 11;30 sendo aceito pela plenária, com 

destaque para a eleição e planejamento das atividades docentes, pesquisa e extensão, no cumprimento da Ordem de 

Serviço n° 001/2007-Reitoria/UNIFAP e Circular n° 014/2007 da Coordenação de Ensino e Graduação/COEG/UNIFAP, 

nada mais foi discutido, eu JOSÉ LEONARDO SANTOS DA SILVA, secretariei, em 02.03.2007. 
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