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RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO: 

03 de setembro de 2014 
 
 
RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP, REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2014, na sala de aula 
06, às 14h, sob a presidência da Profa. Elaine Prodócimo (CG). Estiveram presentes os 
Professores Doutores: Paula Teixeira Fernandes, coordenadora Associada da Graduação, 
prof. Ademir De Marco, representante do Departamento de Educação Física e Humanidades; 
Prof. Gustavo Luiz Gutierrez, representante do Departamento de Atividade Física Adaptada, 
Prof. Ricardo Machado Leite de Barros, representante do Departamento de Ciências do 
Esporte, Profa. Eliana Ayoub (FE) e a representante Discente Marjori Laporte. A 
representante Discente Bianca Blanco não compareceu. 
 
Expediente:  
A Profa.  Elaine deu as boas vindas à Comissão de Ensino e iniciou a reunião às 14h10. 
Foi submetida a aprovação da pauta com as seguintes inserções: solicitação da Profa. Elaine 
de incluir dois itens: 1) nos informes: ENADE; 2) no item outros, o tema matrícula. O prof. De 
Marco solicitou a inclusão do tema transporte para o CIC 2014, no item outros. Esta pauta 
alterada foi aprovada por unanimidade.  
 

Itens de pauta: 

 Aprovação de pedido de ajuda de custo para Alice S. P. Almeida e para Vinicus G. G. 
Freitas. Os dois pedidos são do Prof. Dr. Marco Carlos Uchida. A Coordenação de 
Graduação informou que está elaborando uma resolução que determinará um valor para 
ajuda de custo para uso de verba da graduação. Porém, enquanto estas novas normas 
estão sendo elaboradas, sugere-se continuar com o mesmo valor antes aprovado: R$ 
100,00. No caso de muitos pedidos, foi sugerido pelo prof. De Marco, o critério de 
participação do aluno em eventos promovidos pela própria FEF, como o CIC por 
exemplo. Os dois pedidos então foram votados e aprovados por unanimidade (R$100,00 
para cada aluno). 

 Indicação de Parecerista - Relatório de Atividades da Profa. Dra. Helena Altmann (2 
relatórios dos períodos de 2007 a 2011 e de 2011 a 2014). A Profa. Profa. Paula se dispôs 
a fazer os dois pareceres. Para os próximos relatórios, foi feita uma escala e serão 
analisados pelos professores na seguinte ordem: Prof. Gustavo, Prof. Ricardo, Profa. 
Elaine, Profa. Eliana (Nana), Prof. De Marco e Profa. Paula.  

 Aprovação do Relatório de Atividades da Profa. Dra. Heloisa Helena Baldy dos Reis. 
Elaborado pelo prof. De Marco, foi aprovado por unanimidade.   

 Aprovação de pedido de ajuda de custo fretamento de ônibus – Prof. Dr. José Júlio 
Gavião de Almeida. Este pedido justifica-se pela participação dos alunos em um evento 
em São Paulo, como atividade da disciplina EF631 no dia 25 de novembro (custo de R$ 
1.600,00). Apenas para não haver problemas, o prof. Gustavo pediu para confirmar o 
número de inscritos, em data mais próxima ao evento.  Aprovado por unanimidade. 

 



 Comissão GT Avaliação. O prof. Gorla foi o indicado pelo DEAFA, o prof. Renato pelo DCE, 
a discente Marjorie. O prof. De Marco ficou encarregado de enviar o representante do 
DEFH. Após a montagem do GT, foi discutida a necessidade de estudar os instrumentos 
de avaliação da graduação pela FEF e também pelo EA2. O Prof. Gustavo informou que 
há um projeto de avaliação na Coordenação de Graduação que pode servir de base para 
esse estudo. Para compor o GT, a Profa. Eliana (Nana) sugeriu que a profa. Mara de Sordi 
seja convidada para explicar sobre o PAG proposto pelo EA2.  

 Deliberação CEE-126 – Alteração disciplinas de Licenciatura. A primeira sugestão dada foi 
a adequação das ementas das disciplinas do currículo da FEF para atender às demandas 
do documento. Depois de muitas discussões, o Prof. Ricardo colocou que não devemos 
mexer nas ementas, mas justificar que as nossas disciplinas já abordam as questões 
didático-pedagógicas voltadas à educação básica. O prof. De Marco sugeriu que, já que 
existe a proposta da reforma curricular, que estas alterações sejam adiadas e colocadas 
em discussão neste GT de reforma curricular. O Prof. Gustavo falou que o nosso currículo 
é muito bom, mas que pode ser melhorado com ajustes pontuais. O prof. Ricardo disse 
que um ponto inicial pode ser um diagnóstico mais amplo dos egressos. Para a melhor 
discussão desta reforma, a Coordenação sugeriu reuniões quinzenais, em horários a ser 
combinados, para a discussão mais detalhada destes aspectos. Foi agendada então a 
primeira reunião para o dia 24 de setembro, às 14h, focando nas sugestões e 
necessidades que envolvem o currículo da FEF. Foi pedido para o convite ser ampliado 
para os demais professores e também para os discentes que queiram participar desta 
discussão.  

 
Informes: 

 Greve. A profa. Elaine informou que a USP propôs reajuste de 5,2% em dois momentos 
(outubro e fevereiro). Falou também que amanhã haverá uma assembléia na 
ADUNICAMP para discussão das propostas.  

 UPA-2014. A profa. Elaine informou que na FEF o evento foi um sucesso e que este ano o 
Evento na UNICAMP esteve mais organizado que os anos anteriores. A Coordenação de 
Graduação agradeceu a todos que colaboraram com a FEF para o Evento da UPA e 
solicitou aos membros da Comissão que repassem os agradecimentos da Coordenação 
aos departamentos. 

 Cerimônia da Colação de Grau – 15 de agosto. A profa. Elaine agradeceu a todos pela 
colaboração no sucesso da cerimônia. 

 Programas de Disciplinas. Foi solicitado que todos os professor enviem os programas das 
disciplinas para a graduação para atualizar no site e nos concursos. 

 ENADE-2014. A profa. Elaine informou que este ano a FEF participará do ENADE. Explicou 
que o aluno que não participar do exame receberá o diploma com a seguinte 
informação: “Pendencia junto ao ENADE” e como consequência, o CREF não fará o 
credenciamento deste aluno. A sugestão é que os alunos se reúnam para discutir a 
importância da participação no ENADE. 

 
Outros: 

 Palestra “A formação de Professores e a Educação Física Escolar”.  Será ministrada no dia 
15 de setembro de 2014 pelo prof. Marcos Neira da USP 

 Prof. Dr. Sérgio Stucchi – Voluntário na disciplina EF450 – Esportes de Raquete. A 
coordenação de graduação agradece a disponibilidade e a colaboração do prof. Sérgio, 
que se colocou à disposição para ministrar a disciplina EF450 Esporte de Raquetes até a 
contratação de novo docente para assumir a mesma.   



 Matrículas. As matrículas foram encerradas e a profa. Elaine solicita aos docentes 
informar aos departamentos que a Coordenação de Graduação autoriza as matrículas 
conforme disponibilidade de vagas e o histórico do aluno. Em casos particulares, o 
professor deve conversar com a CG.  

 Transporte para o CIC-2014. O prof. De Marco falou que os alunos que apresentarão 
trabalhos no evento não conseguiram vaga no ônibus e sugeriu que se dê prioridade aos 
alunos que apresentarão seus trabalhos. A Profa. Elaine informou que há lugares nos 
ônibus e que os alunos que quiserem ocupar estes lugares têm até amanhã (04/09) para 
manifestarem interesse. 

 
Nada mais havendo, a profa. Elaine agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 
16h.  

 


