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RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO – COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A coordenação do Colegiado do curso de Licenciatura em Educação Física da UFT-Miracema
assumiu a condução das ações no dia 29/04/2019. Em 2020, com a redistribuição do Prof. Rodrigo
Lema del Rio Martins houve a necessidade de o coordenador substituto assumir o posto, nesse
movimento o Prof. Kliver A. Marin, gentilmente, colocou-se à disposição de contribuir com a
coordenação até o final da gestão. Salientamos que 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.
Cabe destacar que a Pandemia do Covid-19 impactou significativamente em atividades regularmente
produzidas no âmbito do curso, como as defesas de TCC e o Colóquio de Práticas Pedagógicas que
não foram realizados. Nesse sentido, apresentamos os destaques neste relatório.
Em 2020, a coordenação apoiou as atividades desenvolvidas de Ensino, Pesquisa e Extensão pelos
docentes e discentes. O período compreendido entre jan/2020 a dezembro/2020 ocorreram:
I.

Ações de divulgação de eventos científicos: durante o ano de 2020, em função da
diminuição das atividades de pesquisa de modo presencial, foi utilizado como estratégia
de aproximação dos alunos com eventos científicos da área da educação e da educação
física por meio do perfil do Instagram do curso (@edfisica.uft). Foram veiculados,
aproximadamente 15 postagens sobre eventos gratuitos, com possibilidade de participação
com envio ou não de trabalho.

II.

No mês de agosto, foi realizado o “IV Seminário Intercampus - Educação Física em
perspectiva: debates emergentes”. O evento 100% digital foi organizado pelos colegiados
de Educação Física de Miracema e Tocantinópolis e teve 7 mesas compostas por docentes
de ambos colegiados. O pico de visualizações simultâneas esteve entre 70 e 85 e o menor
número registrado foi de 45 pessoas na sala. O evento preocupou-se em caracterizar como
atividade de ensino para fins de registro de horas complementares. Nesse sentido, as mesas
tiveram caráter de oficina, possibilitando aos discentes atualizarem-se sobre um
determinado assunto da educação física escolar.
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III.

Foram ofertados dois minicursos por docentes do colegiado, um sobre educação física e
deficiências e outro sobre avaliação educacional, ambos projetos proporcionaram horas
complementares para os alunos do curso.

IV.

Também destacamos a captação de 8 bolsas de monitoria digitais no segundo semestre de
2020. Os discentes orientados por um docente do curso elaboraram 4 tutoriais que foram,
posteriormente, postados no Instagram do curso e veiculados nos grupos de whatsapp dos
alunos. Os tutoriais foram peça fundamental para o enfrentamento de dificuldades dos
alunos em relação aos meus digitais, tais como: Login no e-mail institucional, acesso ao
moodle, acesso ao googlemeet, acesso ao portal do aluno entre outros. Para além disso, os
alunos estiveram envolvidos em disciplinas auxiliando docentes e discentes nas atividades
de ensino.

V.

No tocante aos projetos de extensão, em 2020, o “GPTO – Grupo de Ginástica para todos”
manteve suas atividades de forma remota até a redistribuição da docente responsável.
Também colocamos em destaque o projeto “Academia & Futebol” teve seu acordo
firmado junto a FAPTO e liberando os recursos para seu início no próximo ano. O projeto
INFOKIDS, 100% mediado por tecnologias digitais foi destaque na promoção de
conhecimentos sobre motricidade humana para a pequena infância, o projeto teve enorme
repercussão no âmbito da Universidade Federal do Tocantins, sendo veiculado pelo
Instagram do prof. Vitor. A. C. Coelho, Foco No Musculo e PROEX. O projeto “Sextou
na EF”, também mediado por tecnologias digitais ofereceu aos alunos conhecimentos
sobre temas de interesse da educação física por meio de veiculação no canal do Instagram
do curso. O projeto e Jogos recreativos na Primeira Infância teve sua continuidade,
alterando sua forma para atendimento dos alunos de forma remota. É importante pontuar
que as atividades de extensão foram imensamente prejudicadas em função da natureza do
curso e das possibilidades de materialização de ações de extensão mediadas por
tecnologia. É importante destacar que tanto o projeto INFOKIDS quanto o GPTO foram
contemplados com bolsa Pibex.

VI.

Ainda no âmbito da Extensão, foi realizado em conjunto com outros cursos a “I Caderno
Integrada do curso de educação física” documento chancelado pela Proex. O Caderno teve
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por racionalidade divulgar boas práticas da vida cotidiana para o enfrentamento do Covid19. O mesmo encontra-se disponível no repositório institucional da UFT.
VII.

No âmbito da pesquisa, foram 2 novos projetos de pesquisas registrados junto ao GPU:
estratificação de prática de atividade física e doenças crônicas não comunicáveis: estudos
de casos em escolas e a saúde, o bem estar e o lazer no contexto dos profissionais de
educação e saúde. Dos projetos, o segundo foi contemplado no Edital Pibic/Pivic
2020/2021. Ao total, o curso teve 3 alunos selecionados no referido edital, 2 na
modalidade PIBIC e 1 na modalidade PIVIC. Tivemos dois docentes contemplados no
edital de produtividade em pesquisa de 2020. E um docente foi credenciado junto ao
Programa de Pós-Graduação em Educação/UFT.

VIII.

Em 2020, tiveram projetos de pesquisas já registrados em anos anteriores que continuaram
suas atividades, a saber: Avaliação para aprendizagem da educação física na educação
básica; O Profissional de Educação Física no Contexto do Lazer e da Recreação
Hospitalar; Avaliação da Percepção da Qualidade de Vida e Fatores Associados em
Comunidades Pesqueiras do Estado do Tocantins Brasil; Escolas Saudáveis: Nível de
Atividade Física, Percepção da Qualidade de Vida e Fatores Associados em Comunidade
Escolar. A continuidade dos projetos de pesquisa ressalta a continuidade no
desenvolvimento das carreiras profissionais de nossos docentes e de formação de novos
quadros para o ensino superior.

IX.

Também destacamos que o curso também foi destaque na pesquisa no âmbito de toda a
UFT, na medida em que fomos um dos contemplados no primeiro Edital Universal/UFT
56/2020.

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

Comissão de TCC: Mantivemos nos semestres de 2020.1 e 2020.2 a mesma comissão,
formada por duas docentes. Essa comissão tem empreendido esforços no sentindo de
melhorar a organização referente ao processo de orientação e defesa de TCC, tornando
esse momento mais sólido e formativo para quem participa. A comissão realizou uma
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proposição de defesas de TCC no final do ano que foi aprovado pelo colegiado para uso
emergencial enquanto durar a pandemia do covid-19.
II.

Comissão de AACC: Mantivemos os docentes que assumiram a tarefa em 2019, com o
intuito de continuar o processo de sistematização e análise das atividades complementares
obrigatórias. A comissão identificou problemas em alguns históricos de alunos em relação
ao registro das atividades complementares e atuou na resolução desse problema.

III.

Comissão de acompanhamento de egressos: mantivemos o docente que 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 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.

IV.

Comitê de extensão do Cãmpus de Miracema: um dos docentes aceitou o desafio de
compor a comissão que discute as ações de extensão no câmpus de Miracema. Durante o
ano de 2020, o docente divulgou junto ao colégio diversas ações de extensão propostas
pelo câmpus de Miracema e pela Universidade, destacando sua efetiva participação nesse
grupo.

Dando continuidade a uma das intenções dessa gestão em relação a ampliação da comunicação entre
docentes, discentes e técnico-administrativo no âmbito do curso de Educação Física da UFTMiracema. Em 2020 demos continuidade ao perfil no Instagram e no Facebook. No Instagram, são
600 seguidores, com a mudança de perfil do ano anterior, sendo a maior parte dos novos seguidores
do Tocantins. As 199 publicações foram amplamente curtidas por docentes, discentes, egressos,
servidores da UFT e por quem nos acompanha de fora da Universidade. O perfil tem média de 80
visitas de usuários por semana e teve pico de 210 visualizações de Stories. No Facebook são 172
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.
No âmbito do acesso à informação, a coordenação disponibilizou na minihome os seguintes
documentos: Lista de professores com acesso ao currículo lattes e e-mail institucional atualizado,
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Matriz curricular do PPC 2019, PPC 2019 e PPC 2015 (para pesquisa), Regimento de TCC,
Regimento de AACC, Regulamento do Colegiado, Regimento de Utilização da Pista de Atletismo,
Regimento de Uso do Ginásio e criou espaço para a divulgação de eventos, upload de certificados e
resoluções que venham a ser publicadas nos anos seguintes. O upload desses materias na página, além
de maior visibilidade de documentos públicos, visa agilizar o processo de busca de informações do
curso por interessados e dos próprios alunos na busca por informações sobre o currículo, perfil dos
professores e seus contatos.
Diversos movimentos de interlocução com os estudantes foram mantidos em 2020, todos buscando
estreitar a relação da coordenação com o corpo discente do curso. Assim, foi realizada uma reunião
de retomada das atividades de ensino, 1 reunião com cada turma sobre as alterações no PPC, além da
mobilização intensa no grupo de whtasapp composto pelos representantes de turma e pelo
coordenador. Também foi criado um formulário para que os alunos possam fazer: reclamações,
sugestões, sanar dúvidas e fazer solicitações que competem à coordenação.
O Colegiado de Educação Física se mobilizou para a realização de um evento de Integração dos
calouros (turma 2020.1) com os veteranos do curso (turmas 2015.1, 2016.1, 2017.1, 2018.1 e 2019/1),
em fevereiro, que abarcou palestras, mesas temáticas e oficinas e, também, marcou a inauguração do
Ginásio Poliesportivo.
No transcurso deste ano, o Colegiado se reuniu 14 vezes entre reuniões ordinárias, extraordinárias e
pedagógicas, sendo uma delas organizada especialmente para discutir o retorno as aulas e escuta dos
docentes em relação aos desafios da atividade docente de modo remoto.
É importante frisar que não houve ENADE em 2020 para os alunos do curso de Educação Física. O
cancelamento deu-se em função da pandemia Covid-2019, sendo essa uma demanda que será
enfrentada pela próxima gestão.
A coordenação se empenhou para colaborar com o NDE nas demandas. A reformulação em
andamento do “PPC 2021” exigiram bastante empenho do grupo, inclusive em função das
substituições que ocorreram durante o ano de 2020 em por motivo de redistribuição docente e,
posteriormente, da prorrogação das resoluções do CNE 06/2018 e 02/2019. Foi realizado uma reunião
com a PROGRAD para tratar do tema, produzido um relatório para justificar a mudança de turno do
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curso para o matutino, uma reunião com docentes de outra IES para qualificar o projeto de PPC 2021
gestado no NDE. Para além da formulação do PPC 2021, em 2020 o PPC 2019 foi finalizado e
aprovado pela gestão superior da UFT.
A coordenação de curso, por prerrogativa da função, participou ativamente de 3 reuniões de Condic,
1 de Consepe e 1 da Câmara de Graduação (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.
Em relação ao quadro docente do curso, em 2020 renovamos o contrato da Prof. Valdilene Wagner e
conseguimos viabilizar a contratação de mais um substituto para o ano de 2021. O ano também
marcou o retorno do Prof. Jean Carlo Ribeiro após o período de doutoramento, a finalização do
doutoramento do Prof. Kliver A. Marin e a despedida dos professores Rodrigo Lema del Rio Martins
e Taiza D. S. Kiouranis. É importante frisar que a coordenação não mediu esforços para viabilizar
suas substituições a partir de emissão de ofícios e pedidos de reuniões com os gestores da
Universidade. Nesse sentido, o segundo semestre de 2020 marcou a chegada de 2 novos docentes,
um por meio de redistribuição e outro por meio de reaproveitamento do banco de reservas.
Ainda no âmbito das reposições docente no curso, no mês de dezembro o concurso 2019.3 foi
finalizado e foi nomeada mais uma professora para o curso. Dessa forma, para 2021 o curso terá à
disposição 12 docentes, entre efetivos e substitutos. Sabemos que esse não é o cenário ideal, haja
vista que há previsão de 15 docentes para o curso, o que nos permitiria implementar o bacharelado
em educação física, entretanto saberemos que a chegada dos 3 novos docentes impactará
positivamente na redistribuição da carga horária do curso, atividades de extensão e de pesquisa,
possibilitando aos alunos o cumprimento das atividades complementares, especialmente de pesquisa
que, junto com a oferta de disciplinas, é um dos gargalos do curso.
Em termos de infraestrutura, foi entregue o Ginásio poliesportivo em janeiro de 2020 e em fevereiro
houve a primeira atividade no local (recepção de calouros). Realizamos a transferência do
almoxarifado para o ginásio, desocupando uma sala no prédio 3p. Durante o ano, tivemos alguns
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problemas para manter o ginásio em boas condições, foi acionado o seguro duas vezes para verificar
vazamentos e defeitos em fechaduras e outros.
Sobre a pista de atletismo, a coordenação atuou junto à Proex/UFT e viabilizou a chegada de duas
traves de futebol de campo para serem montadas ainda em 2020. As traves permitiram que o campo
da pista possa ser usado como (mais um aparelho esportivo do curso) campo de futebol. Essa ação
foi importante pois permitirá a criação de projetos de extensão, projetos de pesquisa e atividades de
ensino em geral. Destacamos que ainda se faz necessário a construção da quadra externa do ginásio
e da piscina de tal forma que essas devem ser as lutas das próximas gestões do curso e câmpus de
Miracema.
Em função da pandemia, em 2020 graduamos 3 alunos. A expectativa para 2021 e a conclusão de 25
a 30 alunos. É importante destacar que a coordenação buscou incessantemente junto ao colegiado e a
Prograd/UFT diferentes formas de atender as expectativas dos alunos em condição de colar grau em
2020.

Miracema do Tocantins-TO, 28 de dezembro de 2020.

Prof. MARCIEL BARCELOS LANO
Coordenador da Educação Física

Prof. KLIVER ANTONIO MARIN
Coordenador substituto da Educação Física

