
 

 

RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 

09 de agosto de 2017 
 

 

RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP, realizada em 09 de agosto de 2017, na Sala de Reuniões 1, 
teve início às 14h10, presidida pela Profa. Dra. Paula Teixeira Fernandes, Coordenadora de 
Graduação. Estiveram presentes os Professores Doutores: Ricardo Machado Leite de Barros, 
do Departamento de Ciências do Esporte, Mário Luiz Ferrari Nunes, do Departamento de 
Educação Física e Humanidades, Maria Luiza Tanure Alves, do Departamento de Estudos da 
Atividade Física Adaptada e Eliana Ayoub, representada pela Cláudia Beatriz de Castro 
Nascimento Ometto da Faculdade de Educação. O Prof. Dr. Marco Carlos Uchida, 
Coordenador Associado da Graduação justificou ausência. Não há representante discente. 
 
A Profa. Paula deu as boas vindas e agradeceu a presença dos membros da Comissão de 
Ensino dando início à reunião às 14h10. 
 
 
PAUTA 
 
 Resumo da Reunião de junho: aprovado. Foi resgatado o assunto de recurso financeiro 

para uso de disciplinas. A Coordenação ficou de elaborar um documento definindo 
critérios para os pedidos.


 Pedido de transporte (ônibus) para o dia 24 de novembro, para visita ao Centro de 

Treinamento Paralímpico Brasileiro, como parte do programa da disciplina EF631, sob a 
responsabilidade da Profa. Maria Luiza Tanure Alves. Aprovado.


 Pedido de transporte (ônibus) para o evento Colóquio USP-UNICAMP no dia 17 de 

outubro. Aprovado.
 

 

INFORMES 
 

 A Profa. Paula informou que o Início das Aulas foi tranquilo e que houve problemas 
com a capacidade das salas de aulas e, por isso, algumas disciplinas foram realocadas.


 Matrículas, alteração de matrículas: A Profa. Paula informou que o novo Sistema da 

DAC ainda tem problemas. A política de não aceitar matrículas dos casos especiais no 
período de matrícula têm reduzido a cada semestre, acertando as solicitações especiais 
no período de alteração de matrícula, essas ocorrências se dão pelo fato de alguns 
alunos não saberem construir a grade horária. A Coordenação organizará um 
Workshop para instruir os alunos a entenderem os currículos dos cursos da Educação 
Física. Foi perguntado o porquê que não foi discutido nos departamentos a questão da 
abertura de vagas nas disciplinas destinadas aos alunos da FCA e como se dá isso. Por 
ser em período das férias de julho e devido ao breve tempo, a Coordenação enviou e-
mails a todos docentes para que informassem o interesse em aceitar a matrícula de



 

 

alunos da FCA em suas disciplinas. Os professores que aceitaram, tiveram alunos 
aceitos em suas disciplinas, conforme a demanda e foi ressaltado que esta parceria 
sempre existiu, mas não de maneira oficial. 

 

 Colação de Grau: a Profa. Paula convidou todos para prestigiarem a Cerimônia 
marcada para o dia 17 de agosto, às 19h no Centro de Convenções da UNICAMP.


 Aula USP-UNICAMP, dia 17 de outubro: “Colóquio – Troca de Experiências de Prática 

da Graduação”, será elaborado um cronograma, uma lista de presença.


 Aula Interdisciplinar - Cursos da Saúde (Medicina, Enfermagem, Farmácia, 
Fonoaudiologia e Educação Física), dia 18 de outubro, destinado aos alunos do 
primeiro ano, mas aberta a todos os alunos para discutir a interdisciplinaridade.

 

 

Esgotados os assuntos da Pauta, a Profa. Paula agradeceu a todos e encerrou a reunião às 
14h55. 


