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RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO: 

 06 de agosto de 2014 
 
RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP, REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2014, na sala de aula 06, 
às 14h, sob a presidência da Profa. Paula T. Fernandes (CG). Estiveram presentes os 
Professores Doutores: Helena Altmann substituiu o Ademir De Marco, representante do 
Departamento de Educação Física e Humanidades, Roberto Vilarta substituiu o Gustavo Luiz 
Gutierrez, representante do Departamento de Atividade Física Adaptada, Ricardo Machado 
Leite de Barros, representante do Departamento de Ciências do Esporte e a representante 
Discente Marjori Laporte. Justificaram ausência: a Profa. Elaine Prodócimo (CG) e a Profa. 
Eliana Ayoub (FE). A representante Discente Bianca Blanco não compareceu. 
 
Expediente:  
Dando início à reunião, a presidente colocou em votação a pauta, que foi aprovada por 
unanimidade, sem alterações. 
 

Itens de pauta: 

 Aprovação do aluno Miguel Dias Guervos. Foi votado e aprovado por unanimidade o 
Processo de solicitação de Revalidação de Diploma que estava condicionado à 
apresentação de seu Trabalho de Conclusão de Curso, realizado no dia 22 de julho de 
2014. Sua apresentação teve como banca seu Orientador o Prof. Dr. Anselmo de Athayde 
Costa e Silva e o Prof. Dr. João Paulo Borin como membro titular. 

 Aprovação do modelo de relatório de estágio (em anexo): a Coordenação explicou a 
necessidade desse modelo para padronizar este relatório, facilitando assim o processo de 
estágio dos alunos. Foi sugerido que os tópicos colocados sejam detalhados para evitar 
confusões. Aprovado por unanimidade. 

 Aprovação de ajuda de custo para Profa. Ms. Sandra Maria Isabel Somme (Mogi Mirim), 
pedido pelo prof. Marco Antônio Bortoleto. Aprovado por unanimidade. 

 Aprovação de ajuda de custo para Prof. Dr. Alvaro Sicilia (Espanha), pedido pela profa. 
Paula T. Fernandes; Aprovado por unanimidade; 

 Relatório de atividades da Profa. Heloisa Helena. A Profa. Helena leu o Parecer do 
Relatório da professora e, como estava com informações sobre a pós-graduação e  
extensão, foi retirado de pauta (por unanimidade) para que se faça as adequações 
relacionadas apenas à Graduação. 

 
Informes: feitos pela profa. Paula 

 Greve: a Profa. Paula relembrou que a greve foi suspensa (estado de greve) e que, novas 
negociações vão ser feitas no decorrer do semestre. A CG aguarda a definição do 
Calendário da Graduação pela CCG. 

 Avaliação Institucional: a avaliação institucional da graduação foi concluída antes do 
prazo e a CG agradece os professores e funcionários que participaram deste processo.  

 



 Planes: foi realizada uma reunião com as pessoas da FEF responsáveis pelo Planes nesta 
semana. Esta reunião foi muito produtiva e a Graduação elaborou vários projetos para 
implantação, entre eles: infraestrutura física e de aulas, valorização docente, 
intercâmbios, ente outros. Os trabalhos precisam ser finalizados em 29 de agosto. 

 UPA: a Profa. Paula falou da motivação da Coordenação e da colaboração dos docentes 
em oferecerem atividades nesse evento. Assim, a programação ficou diversificada. Os 
professores ou grupos de estudo e pesquisa que queiram podem fazer um banner para 
expor no dia da UPA, que acontecerá no dia 30 de agosto. 

 Formatura no dia 15 de agosto, às 14h: a Profa. Paula, em nome da Coordenação de 
Graduação, falou da formatura do meio ano, ressaltando sua importância. Enfatizou que 
esta formatura contará com orador, juramentista e professor homenageado e que o pró-
reitor de Graduação da Unicamp vai estar presente. Assim, convidou os docentes a 
assistirem a colação de grau e solicitou que reforcem o convite aos seus pares. 

 Plano de ação da nova gestão: a profa. Paula expôs, de maneira breve, algumas ações que 
a Coordenação da Graduação pretende investir nesta nova gestão. Antes de iniciar este 
ponto, a profa. Paula falou da necessidade da colaboração de todos os docentes e em 
especial, da Comissão de Ensino (CE) da FEF.  
o Salas de aula: a Profa. Paula solicitou aos membros da CE que enviem à CG sugestões e 

necessidades que consideram importantes para o uso das salas de aula.  
o Site: a Profa. Paula informou que vai haver atualizações na Página da FEF no que se 

refere à Graduação e, para isso, solicitou que os professores enviem sugestões de 
conteúdo para a página. 

o Reforma curricular: a Profa. Paula informou vai haver uma reforma curricular e que, 
por isso, o grupo de trabalho da CE vai ser o grupo responsável pela mesma. A 
princípio, esta reforma será realizada no curso de Licenciatura, de acordo com a 
deliberação 126/2014, que traz as alterações da deliberação 111/2012. A principal 
mudança será nas ementas (aspectos pedagógicos). A reforma curricular referente ao 
Bacharelado foi um pedido da direção, buscando aperfeiçoar o projeto pedagógico de 
2006.  

o Comissão de avaliação (das disciplinas e da instituição): vai ser montado um grupo de 
trabalho para realizar a avaliação da Graduação da FEF e também para as avaliações 
que forem necessárias. Para isso, foi pedido que cada representante de departamento 
e representante discente indique um nome para compor essa comissão. Os nomes dos 
indicados devem ser apresentados já na próxima reunião da CE, marcada para dia 3 de 
setembro. Neste aspecto, o prof. Ricardo falou da necessidade de se ampliar esta 
avaliação para além da avaliação dos alunos, sugerindo a inclusão de aspectos como: 
fluxo, evasão, entre outros.  

o Política de internacionalização: a Profa. Paula falou da preocupação que a CG tem com 
os alunos intercambistas: quem são, onde estão e como estão? Há essa necessidade de 
se ter mais informações tanto dos alunos nossos que viajam para fora para fazer 
intercâmbio, como dos alunos de fora que vem para cursar disciplinas aqui. Além 
disso, é importante organizar a recepção dos alunos, a realização de seminários, etc. 
Neste sentido, a CG está pensando em criar um mecanismo para verificar e 
acompanhar esta ida e vinda desses alunos para intercâmbio. 

o PAD: da mesma maneira que os intercâmbios, é preciso identificar e acompanhar os 
alunos que fazem PAD. Para isso, está sendo pensada uma proposta de avaliação para 
se identificar os pontos positivos e negativos, o que pode ser melhorado, entre outros. 

o Processos de revalidação de diploma: a Profa. Paula informou que estes processos, a 
partir de agora, terão prazo para regularização. Para isso, a CE será convocada para 



auxiliar neste trabalho: sempre serão chamados dois membros da CE, além de uma das 
coordenadoras da CG, compondo sempre uma comissão de 3 professores.  

o Processos de vida acadêmica dos alunos: a Profa. Paula informou que é necessária a 
conscientização dos docentes para estes processos (aproveitamento de estudos, 
licença saúde ou maternidade). Foi sugerido que se estabeleça prazos para não 
prejudicar os alunos e para facilitar o andamento destes processos e que se informe 
individualmente o docente envolvido e a chefia do seu departamento. 

o Resumos das reuniões: a Profa. Paula comunicou que a partir de agora, as reuniões da 
CG terão resumos redigidos para registrar os informes e as decisões da comissão. 
Todos os docentes receberão por e-mail estes arquivos, que também estarão 
disponíveis no site da CG. 

o Normas para uso de verba da graduação: a Profa. Paula informou que a CG implantará 
normas/regras para utilização da verba da CG. Para isso, será feito um planejamento 
com uma rotina orçamentária para facilitar o processo de pedido de materiais e 
recursos da graduação. A proposta será apresentada na próxima reunião.  
 
 

Nada mais havendo a profa. Paula Teixeira Fernandes encerrou a reunião às 15h20m, 
agradecendo a presença de todos. 


