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RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO – COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A nova coordenação do Colegiado do curso de Licenciatura em Educação Física da UFT-Miracema
assumiu a condução das ações no dia 29/04/2019. A bússola que guiou as ações foi a carta de
intenções apresentadas na fase de diálogo e apreciação da comunidade acadêmica. Além dessa carta,
os princípios da escuta sensível, do respeito aos diferentes posicionamentos, da transparência e da
democracia também nortearam nossa condução.
A coordenação procurou incessantemente apoiar as atividades desenvolvidas de Ensino, Pesquisa e
Extensão pelos docentes e discentes. O período compreendido entre abril/2019 a dezembro/2019 foi
bastante profícuo. Nesse sentido, ocorreram:
I.

Atividades de aproximação e parceria com o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte
(CBCE-TO), tais como: palestra do Professor Jackson (UNIRG) realizada no auditório da
Unidade Cerrado para os discentes, apresentando a trajetória histórica do CBCE no
Tocantins; realização do I Seminário Estadual de Ciências do Esportes, em que a UFT de
Miracema se fez presente com 16 trabalhos apresentados, o maior número entre as
instituições participantes; dois Ciclos de debates sobre experiências pedagógicas da
Educação Física, sendo uma com foco na Educação Infantil e outro no Ensino
Fundamental. O primeiro ciclo de debate, mediado por uma de nossas professoras; Ida de
4 docentes e de 5 discentes ao Conbrace, em setembro de 2019, na UFRN. No referido
evento tivemos 17 trabalhos acadêmicos aprovados, entre comunicações orais e pôsteres,
assinados por 5 professores do colegiado e 12 estudantes do nosso curso. No Conbrace
2019, um dos nossos docentes foi escolhido para compor o Comitê Científico do GTT
Escola dessa entidade.

II.

Configuração de atividades tradicionais do curso em eventos com caráter acadêmico,
como é o caso do I Colóquio Científico da Educação Física, que reuniu as defesas públicas
de TCC, a culminância dos Projetos Integradores desenvolvidos e as experiências dos
Estágios Supervisionados. Essa atividade, fora do horário regular de aulas, propiciou a
troca de saberes e vivências coletivas, bem como a certificação dos estudantes
participantes, válida como hora complementar para a conclusão do curso em Educação
Física.
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III.

Oferta de minicursos de aprofundamentos em Esportes Coletivos, com vistas a qualificar
ainda mais a formação dos nossos estudantes e contribuir para que eles consigam cumprir
as Horas Complementares de AACCs. Foram ministrados quatro Minicursos teóricopráticos, realizados aos sábados, com 15 horas duração cada, focalizando as modalidades:
Futsal, Voleibol, Basquetebol e Handebol.

IV.

No tocante a extensão, no ano de 2019, tivemos a continuidade de três Projetos de que
estavam em curso desde 2018. São eles: Vivências Corporais com o Futsal; Prática de
atividade física e perfil socioeconômico de professores que atuam na pré-escola: um
estudo amostral em cinco cidades tocantinenses; e Caminhada orientada. Novos projetos
foram iniciados neste ano, sob a coordenação de professores efetivos e substitutos:
Pensando a Educação Física Escolar por meio de um olhar cultural; GPTO: Grupo de
Ginástica para todos da UFT; Formação continuada com professores de Educação Física
da rede estadual do Tocantins; e Jogos recreativos na Primeira Infância. Mais do que a
simples oferta de atividades para a comunidade, os projetos de extensão são valiosas
oportunidades de qualificação do processo ensino-aprendizagem docente-discente. A
qualidade desses projetos ofertados pelos nossos professores pode ser medida pela
conquista de prêmios e de bolsas por meio de editais internos da UTF. O projeto Vivência
Corporais com o Futsal e o Caminhada Orientada foram agraciados com o prêmio “UFT
em Movimento” da Proex e os projetos GPTO e Prática de atividade física e perfil
socioeconômico de professores que atuam na pré-escola foram selecionados para receber
bolsa na modalidade Pibex.

V.

No âmbito da pesquisa, são quatro novos projetos de pesquisas registrados junto ao GPU:
Avaliação para aprendizagem da educação física na educação básica; A Presença Da
Educação Física Nos Anos Finais Do Ensino Fundamental Nas Cidades De Miranorte E
Miracema Do Tocantins; A Formação Inicial em Educação Física para Atuar na Educação
Infantil Tocantinense; e O profissional de Educação Física no contexto do lazer e da
recreação hospitalar. Em 2019, tiveram projetos de pesquisas já registrados em anos
anteriores que seguiram com continuidade: Prática de Atividade Física e Perfil
Socioeconômico de Professores que Atuam na Pré-Escola: um Estudo Amostral em Cinco
Cidades Tocantinenses; Comportamento Sedentário e Fatores de Risco Cardimetabólico
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em um Indivíduo de Meia Idade; e Escolas Saudáveis: Nível de Atividade Física,
Percepção da Qualidade de Vida e Fatores Associados em Comunidade Escolar. Além
desses, nosso curso conquistou 3 bolsas de Iniciação Científica no edital do PIBIC/CNPq
e conta com a realização de mais 2 projetos aprovados pelo PIVIC. Nosso curso passou a
contar com mais um grupo de pesquisa registrado junto ao Diretório de Grupos do CNPq.
Trata-se do GIPEF (Grupo de Investigação Pedagógica em Educação Física). Ao lado do
já existente, Grupo de Estudos em Pedagogia do Esporte e Desenvolvimento Motor
(GEPEDEM), oferece oportunidade para docentes e discentes desenvolverem estudos e
produzirem conhecimentos Por fim, destacamos que um de nossos docentes passou a
compor o Comitê Técnico Científico da UFT.
VI.

Comissão de Pós-Graduação Lato

Visando conferir maior densidade as decisões e celeridade nos processos, foram formadas comissões
internas que trabalharam para desenvolver ações estratégicas no nosso curso. Vamos a elas:
I.

Comissão de Pós-Graduação Stricto Sensu: entendendo a necessidade de providenciar um
horizonte formativo aos nossos ingressantes, essa comissão, formada por três docentes,
estudou os possíveis formatos para a oferta de Mestrado em Educação Física no Câmpus
de Miracema. Após essa análise, os membros buscaram a viabilizar o ingresso no PROEF
(Mestrado profissional nacional em rede voltado para professores das escolas). Foram
diversas reuniões, inclusive com a Coordenadora geral da rede, Profª Denise Albuquerque
(UNESP). Houve a concordância com a inclusão da UFT-Miracema na rede, porém houve
a suspensão do edital de ingresso das turmas do PROEF para 2020 pelo governo federal.
A conjuntura política adverso que enfrentamos cerceou a nossa participação no momento.

II.

Comissão de Pós-Graduação Lato Sensu: Também tomando como base a necessidade de
alargar o horizonte formativo aos nossos ingressantes, uma comissão com dois docentes
foi formada para avaliarem a viabilidade de ofertarmos um curso de especialização na
UFT-Miracema. A comissão tem realizados estudos nas normativas institucionais que
regulamenta a pós-graduação em nossa universidade. Uma das questões ainda em análise
é a cobrança ou não de valores para subsidiarem essa oferta. Ainda também está em
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discussão o foco temático (lazer, saúde, esportes, educação, entre outras) que essa
especialização virá a assumir.
III.

Comissão de Avaliação das Disciplinas: Uma comissão montada por 3 professores e 1
estudante formulou um instrumento avaliativo para que seja aplicado em todo final de
semestre, com o intuito dos discentes avaliarem as disciplinas por eles cursadas. Os dados
obtidos por meio desse instrumento possibilitarão ao Colegiado refletir em reuniões
pedagógicas sobre o processo de ensino-aprendizagem e traçar ações que possam
qualificar o curso.

IV.

Comissão de TCC: Mantivemos nos semestres de 2019.1 e 2019.2 a mesma comissão,
formada por duas docentes. Essa comissão tem empreendido esforços no sentindo de
melhorar a organização referente ao processo de orientação e para as defesas, tornando
esse momento mais sólido e formativo para quem dele participa. No primeiro semestre,
foram 2 defesas de TCC II e 1 defesa de TCC I, realizadas dentro do I Colóquio científico
da Educação Física. No segundo semestre, temos 14 discentes apresentando TCC II e 10
estudantes apresentando TCC I.

V.

Comissão de AACC: Dois docentes assumiram a tarefa de coordenar o processo de
divulgação, sistematização e análise das atividades complementares obrigatórias. Ao
desenvolver essas tarefas, perceberam a necessidade de reformulação de alguns pontos do
quadro adotado pelo nosso curso e propuseram ao Colegiado determinadas alterações.
Portanto, para o semestre 2020.1 teremos novos critérios em vigor, oriundos do exame
criterioso da referida comissão e com a anuência de todos os membros do Colegiado.

VI.

Comissão de Bacharelado: Há uma comissão formada por três docentes que trabalha para
propor a oferta da modalidade de bacharelado na UFT-Miracema, entendendo que há uma
demanda crescente por esse tipo de formação na região circunscrita ao nosso Câmpus. Em
caso de aprovação, tende a ser o primeiro curso de Bacharelado em Educação Física
público do Estado do Tocantins. Essa construção se dará com base na nova Resolução do
CNE (nº 6/2018) e em estreito diálogo com o NDE.

VII.

Comissão de acompanhamento de egressos: Um docente aceitou o desafio de acompanhar
as discussões na UFT sobre a política de acompanhamento de egressos do nosso curso.
Trata-se de uma exigência do MEC, que até agora ainda não foi efetivada pela nossa
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Universidade. Até o presente momento, já foram realizadas conversas com um dos nossos
egressos, que foi representante de turma à época de estudante, que vai colaborar com as
iniciativas do referido professor.
Uma das ações importantes de ser destacada do trabalho realizado pela coordenação do curso em
parceria com os docentes, discentes e técnico-administrativo é a ampliação da divulgação das ações
desenvolvidas no âmbito do curso de Educação Física da UFT-Miracema. Desde abril de 2019, vimos
canalizando parte dos esforços na comunicação interna e externa massificada. Para tanto, foram
criados perfis do curso em mídias sociais, quais sejam, no Instagram e no Facebook. No Instagram,
são 323 seguidores, a imensa maioria do público externo que toma conhecimento do que é produzido
em termos de ensino, pesquisa, extensão e eventos no nosso curso. As 137 publicações desses
gêneros, amplamente curtidas por docentes, discentes, egressos, servidores da UFT e por quem nos
acompanha de fora da Universidade. O perfil tem média de 50 visitas de usuários por semana. No
Facebook são 162 seguidores, igualmente, formado em sua maioria pelo público externo ao curso de
Educação Física. Essas plataformas digitais têm se constituído numa importante ferramenta de
valorização do curso e de visibilidade das ações promovidas em seu âmbito.
Uma outra medida que converge com a proposta de ampliar a comunicação do curso de Educação
Física é a sistematização das atividades em forma de notícias no site oficial da UFT. Só no ano de
2019, foram 9 notícias veiculadas no site da UFT e 1 delas no portal da Secretaria Estadual de
Educação do Tocantins (SEDUC). Ademais, temos tido a preocupação de abastecer,
permanentemente, a nossa minihome, que foi atualizada pela última vez no dia 29 de novembro deste
ano.
As iniciativas de divulgação do curso de Educação Física também se materializaram de forma
presencial com a visita as escolas estaduais dos municípios de Miracema, Miranorte e Tocantínia para
conversar com os alunos do 3º ano do Ensino Médio, apresentando a eles as ações de ensino, pesquisa
e extensão, bem como a nossa infraestrutura e estrutura curricular. Nessa oportunidade, realizada
próximo a ocorrência do Vestibular 2020, também fortalecemos a divulgação da UFT e do Câmpus
de Miracema. Tudo isso foi feito em parceria com a Diretoria Regional de Ensino (DRE), órgão ligado
a SEDUC.
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Diversos movimentos de interlocução com os estudantes foram implementados, todos buscando
estreitar a relação da coordenação com o corpo discente do curso. Assim sendo, foram instituídas as
reuniões fixas a cada início de mês com os representantes de turma, representantes no Colegiado e
representantes no movimento estudantil organizado. Nesses espaços-tempos as demandas dos alunos
eram pautadas e encaminhamentos eram pensadas para tentar atender os anseios e necessidades dos
estudantes. Para manter esse diálogo de forma permanente, foi criado um grupo de whtasapp
composto pelos referidos estudantes e pelo coordenador e coordenador substituto.
A maior aproximação com os estudantes e diálogo permanente com eles também incluiu a realização
de reuniões temáticas para esclarecimentos e orientações para que possam realizar o percurso
formativo de forma mais eficiente. Nesse sentido, ocorreram reuniões lideradas por docentes que
abordaram questões relacionadas ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC), ao Projeto Integrador,
Quadro de equivalências de disciplinas, as Atividades Acadêmico-Científicos-Culturais (AACCs), ao
Trabalho de Conclusão de Curso (TCCs), bem como reuniões mais pontuais direcionadas a: (a)
socializar com os alunos o perfil discente apurado por meio do levantamento feito pela coordenação
diretamente aos alunos e (b) debater com determinadas turmas para exposição e orientações relativas
as disciplinas pendentes para formatura. Sobre essas reuniões, elas só foram possíveis graças ao
excelente trabalho de levantamento realizado por um dos nossos docentes que se dispôs a avaliar o
caso dos alunos ingressantes nas turmas de 2016 e 2017. Esse trabalho foi fundamental, inclusive,
para pensarmos a construção do quadro de horários 2019. e 2020.2.
O Colegiado de Educação Física se mobilizou para a realização de um evento de Integração dos
calouros (turma 2019.1) com os veteranos do curso (turmas 2015.1, 2016.1, 2017.1 e 2018.1), em
abril, que abarcou palestras, mesas temáticas e oficinas.
No transcurso deste ano, o Colegiado se reuniu em dois momentos (junho e setembro) para discutir
questões pedagógicas, tais como: a reformulação curricular com base na Resolução do CNE 06/2018;
o formato do Projeto Integrador; Avaliação Suplementar; e o Regimento do TCC. Em relação as
reuniões deliberativas, foram 12 ordinárias e 2 extraordinárias. Inúmeros foram as decisões tomadas
nesses encontros. Todas elas podem ser obtidas nas atas aprovadas, que ficam arquivadas na sala da
coordenação.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
CÂMPUS DE MIRACEMA
COORDENAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
AV.Lourdes Solino s/n | 77650000 | Miracema/TO

(63) 3366-8616 | www.uft.edu.br | educacaofisica.miral@uft.edu.br

Em relação a avaliação suplementar, insta frisar que foi instituída uma avaliação adicional a ser
aplicada ao final de cada semestre, exigindo dos discentes que dissertem sobre uma temática
interdisciplinar previamente estabelecida pelos docentes que ministram as disciplinas de cada período
do curso. De realização facultativa, os alunos que se interessarem e comparecerem ao loca/dia/horário
da avaliação, podem alcançar até 1,0 ponto na média em cada disciplina matriculada no semestre
letivo. Essa avaliação é inspirada no modelo cobrado pelo ENADE e cumpre a função de desafiar os
estudantes a pensarem de maneira articulada os conhecimentos construídos nas disciplinas, bem como
exercitar a dimensão da escrita.
A coordenação se empenhou para colaborar com o NDE nas demandas. A reformulação em
andamento do “PPC novo” exigiram bastante empenho de todo o corpo docente para que as
adequações necessárias fossem feitas dentro dos prazos estabelecidos pela PROGRAD e
minimizassem o impacto para a oferta de disciplinas e cumprimentos delas pelos estudantes. Com
efeito, esse foi um ponto de pauta recorrente nas reuniões de Colegiado a fim de aprovar alterações
sugeridas pelos membros do NDE. Alterações essas, que também corrigiam aspectos do PPC que
vieram a tona à medida em que as turmas de 2017, 2018 e 2019 iam avançando no curso. Em
dezembro de 2019, a versão final desse PCC, após todas as citas correções atendidas, foi encaminhado
para a PROGRAD dar os devidos encaminhamentos. Vale ressaltar que esse “PPC novo” já fora
aprovado em 2018 pelo Consepe, porém restavam algumas adequações a serem realizadas.
A coordenação de curso, por prerrogativa da função, participou ativamente de 3 reuniões de Condic,
1 de Consepe e 1 da Câmara de Pesquisa (vinculada ao Consepe), representando os interesses do
curso de Educação Física. Antes de cada reunião, os membros do Colegiado recebiam as pautas de
convocações dessas instâncias e tinham a oportunidade de opinar sobre a conduta a ser adotada nesses
espaços. Igualmente, todos os informes e encaminhamentos tratados nesses órgãos foram socializados
com os membros do Colegiado. A coordenação também foi demandada a participar de um grupo que
discutiu o formato do IRIS (Internato Rural Interdisciplinar em Saúde). A coordenação se fez presente
até a aprovação formal por parte do Colegiado de adesão ao projeto, sendo acompanhado desde então
(outubro) por uma de nossas docentes escolhida pelo coletivo.
O Colegiado de Educação Física vem sofrendo há vários anos com o aumento da demanda de trabalho
associado ao número baixo de docentes para dar conta de todas as tarefas. Historicamente, também
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sofria com a dificuldade de conseguir atrair e aprovar professores em condições de atuarem como
substitutos no nosso curso. No ano de 2019, esse cenário foi atenuado com a contratação de 3
substitutos para cobrirem as vagas de três docentes que se encontram em licença qualificação. Assim,
o corpo docente atuou nos semestres de 2019.1 e 2019.2 com 11 professores desenvolvendo
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Para 2020, essa perspectiva tende a melhorar um pouco
mais com o recebimento de mais um código-vaga para ser preenchido por um docente efetivo,
ampliando para 12 professores a partir do ano que vem. É uma conquista, mas é importante registrar
que ainda está distante dos 15 professores prometidos quando da abertura do curso, em 2015.
Em termos de infraestrutura, o Ginásio poliesportivo está bem próximo de ser entregue (dezembro de
2019), fato que vai contribuir decisivamente na melhoria da oferta de disciplinas obrigatórias e
optativas que requerem um espaço dessa natureza para ocorrerem. A dificuldade em conseguir utilizar
o Ginásio público da cidade (fechado entre os meses de janeiro e julho de 2019 e sem prioridade para
o curso de Educação Física de agosto a dezembro de 2019), somada a ausência de um conveniamento
com as escolas públicas de Miracema, foi um dos grandes gargalos para que a oferta de disciplinas a
contento. Em relação ao ginásio, o Colegiado já construiu um regimento que regulamenta o seu uso,
priorizando as atividades de ensino, pesquisa e extensão sob condução dos nossos docentes, sem
inviabilizar a utilização externa por parte da comunidade. Esse regimento também já foi aprovado em
Condic.
O curso de Educação Física ainda necessita, minimamente, da construção de uma piscina, da quadra
auxiliar externa ao ginásio, de iluminação para a pista de atletismo, de equipamentos para montagem
do Laboratório de Fisiologia, para a academia e para o campo de futebol. Isso é importante, não só
para termos um curso de licenciatura com mais qualidade, mas, também, para avançarmos na oferta
de um Bacharelado com condições adequadas.
No corrente ano, tivemos a honra de formar nosso primeiro grupo de alunos. Em abril, colaram grau
4 estudantes. Em agosto, mais dois. Em dezembro, devem concluir o curso e aguardar a colação de
grau em fevereiro do próximo ano, mais 12 discentes. Em dezembro de 2018 já havíamos formado
um aluno, por meio da antecipação de colação de grau, justificada pela aprovação em concurso. Sendo
assim, o jovem curso de Educação Física da UFT-Miracema deve atingir 20 egressos em breve. Além
de nos orgulharmos da aprovação de um deles em concurso no Estado de Minas Gerais, ficamos
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igualmente lisonjeados com a notícia de que outros dois foram aprovados no Programa de PósGraduação em Ensino de Ciências e Saúde da UFT. São indícios de que a formação providenciada
pelo nosso Colegiado tem obtido êxito.
Por fim, destacamos desafios que julgamos pertinentes de serem enfrentados no próximo ano:
I.

Reformulação do currículo com base na Resolução CNE 06/2018 e em consonância com
a Base Nacional Comum para a Formação de Professores (CNE, 2019). Compreendemos
ser vital que essa reformulação seja feita com ampla participação discente, e que se
aproveite a oportunidade para que um curso de Bacharelado seja estruturado;

II.

Ampliação da demanda pelo curso de Educação Física pelos estudantes secundaristas da
região;

III.

Ampliação do número de docentes e melhoria da infraestrutura destinada as atividades do
curso de Educação Física na Unidade Cerrado;

IV.

Ampliação da oferta de atividades de ensino, pesquisa e extensão que qualifiquem ainda
mais o percurso formativo de nossos estudantes, bem permitam aos discentes alcançarem
com menos dificuldades as horas complementares;

V.

Ampliação do número de projetos de pesquisa e de extensão com bolsas no nosso curso;

VI.

Formação continuada para os docentes do Colegiado;

VII.

Abertura, já em 2020, de uma especialização aos egressos e professores que já atuam nos
sistemas público e privados de Miracema e adjacências.

VIII.

Efetivação das reuniões pedagógicas mensais;

IX.

Voltar a realizar Semana Acadêmica do curso de Educação Física;

X.

Reativar convênios com a Prefeitura de Miracema, com órgãos da administração estadual
e com o IFTO. Este último, fundamental para a utilização da piscina nas aulas de
atividades aquáticas;

XI.

Buscar interagir com os demais cursos do Câmpus para construir atividades conjuntas de
Ensino, Pesquisa e Extensão, fomentando a interdisciplinaridade entre a Pedagogia, a
Psicologia, o Serviço Social e a Educação Física;

XII.

Comemoração do primeiro quinquênio do curso de Educação Física, em maio de 2020.
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Miracema do Tocantins-TO, 04 de dezembro de 2019.

Prof. RODRIGO LEMA DEL RIO MARTINS
Coordenador da Educação Física

Prof. MARCIEL BARCELOS LANO
Coordenador substituto da Educação Física

