
 
 

RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO: 

21 de setembro de 2016 

 
RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP, REALIZADA EM 21 de setembro de 2016, na sala de reuniões 
01, teve início às 14h05, presidida pela Profa. Dra. Paula Teixeira Fernandes, Coordenadora de 
Graduação. Estiveram presentes os Professores Doutores: Marco Carlos Uchida, Coordenador 
Associado de Graduação; Mário Luiz Ferrari Nunes, do Departamento de Educação Física e 
Humanidades; Ricardo Machado Leite de Barros, do Departamento de Ciências do Esporte; 
Maria Luiza Tanure Alves, do Departamento de Atividade Física Adaptada. A Profa. Cláudia 
Beatriz de Castro Nascimento Ometto, representante da Faculdade de Educação justificou 
ausência e os discentes estão sem representação. 

A Profa. Paula agradeceu e deu as boas vindas aos membros da Comissão. Sugeriu 
inclusão de mais três itens na Pauta: solicitação de ônibus da Profa. Mara Patrícia, Solicitação 
de autorização de Estágio com Coeficiente de Progressão inferior a 0,4 e Solicitação de 
Prorrogação de Prazo de Integralização de Curso. A Comissão votou e aprovou por unanimidade 
a inclusão dos 3 itens. 

 

EXPEDIENTE 

 Colação de Grau: A Profa. Paula informou que se formaram 36 alunos e o evento foi um 
sucesso, com a presença do pró-reitor de graduação.  

 UPA 2016: A Profa. Paula informou que este ano houve novas atividades, muitas destas 
associadas a novos docentes da FEF. O prof. Uchida complementou enfatizando a 
satisfação dos docentes responsáveis pelas atividades, pois houve um retorno positivo 
sobre as atividades na FEF por parte dos estudantes do ensino médio, assim como dos 
docentes e pais que acompanharam eles. 

 Grade Horária: A Profa. Paula informou que será on-line, fixa, atendendo ao Programa 
“Zero Papel” da DAC, em parceria com a PRDU. Falou que o rodízio nas sextas-feiras se 
dará por professor, e destacou que a grade do 1º semestre é diferente do 2º semestre. 
A Coordenação tentará evitar que o docente ministre aulas as sextas-feiras em 
semestres seguidos. A Profa. Maria Luiza ressaltou sobre conflitos de espaço físico que 
devem ser evitados nos próximos semestres. A Coordenação respondeu que os 
docentes envolvidos são consultados para a possível troca do dia de aula, porém, em 
alguns casos há recusa, e assim os docentes ajustam seus cronogramas de aula para 
lidar com o conflito de espaço físico. A Coordenação informou que todo semestre tem 
de ser oferecido um mínimo de três disciplinas da pedagogia e duas disciplinas de 
aprofundamento e isso tem sido um problema. Mas, o rodízio deve continuar 
funcionando.  

 VIII Fórum Internacional de Ginástica para Todos: A Profa. Paula divulgou que os 
docentes responsáveis pelo evento solicitaram que os docentes informem seus alunos 



 
 

sobre o mesmo. A Coordenação sugeriu que essa solicitação seja divulgada aos 
departamentos. 

 CIC-2016: o evento conta com 216 inscrições e 100 trabalhos a serem apresentados. A 
Profa. Paula sugeriu que os docentes indiquem avaliadores para os pôsteres, que serão  
definidos no dia 22/09. 

 

PAUTA 

 Aprovação do Resumo da Reunião da Comissão de Ensino de 10 de agosto de 2016: A 
Comissão destacou algumas correções e sugeriu mudança no formato dos próximos 
registros. 

 Fretamento de ônibus para a disciplina da Profa. Dra. Silvia Cristina Franco Amaral: A 
Profa. Maria Luiza observou que os ônibus solicitados, para o Centro de Treinamento 
Paralímpico, pelas professoras Silvia e Mara Patrícia têm o mesmo destino. Por isso, foi 
questionado se as solicitações são para o mesmo dia e horário e quantos alunos irão. A 
Comissão decidiu aprovar as solicitações, porém para equalizar os custos, o ideal seria 
compartilhar este ônibus para as duas turmas. Assim, a profa. Paula disse que enviará 
um e-mail aos docentes responsáveis pedindo tais informações. 

 Reconsideração de Matrícula - aluno Alex Natalino Ribeiro: A Profa. Paula informou a 
Comissão sobre a solicitação do aluno, segundo o pedido via DAC, e a Comissão aprovou 
a reconsideração de matrícula com uma abstenção. 

 Salas de Aula e Equipamentos: A Coordenação foi comunicada pelo setor de Apoio 
Técnico Didático sobre o uso inadequado das salas e dos equipamentos para aulas. 
Solicitou que os departamentos tenham conhecimento do relato e instruam os usuários 
a serem mais cuidadosos ao usar essas. Foi sugerido que, por serem utilizados por um 
número grande de docentes, seja colocado um adaptador (hub USB) para a porta USB, 
ao invés de inserir o pen drive diretamente no computador. Dessa forma, o defeito que 
possa vir a acontecer residiria prioritariamente no adaptador evitando o dano no 
computador. Outra sugestão, fazer um projeto para substituição dos notebooks por 
máquinas fixas (PCs), que são mais simples a substituição de placas e/ou periféricos 
como adaptadores USB e mais robustos. A Profa. Paula informou à Comissão que já 
solicitou ao setor um projeto de melhorias para as salas de aulas e que vai passar estas 
sugestões ao setor. O Prof. Uchida sugeriu que haja uma comunicação ao setor de 
manutenção para uma revisão geral nas instalações elétricas das salas de aulas, 
principalmente a iluminação. 

 Papel da Biblioteca da FEF junto à disciplina de TCC: A Profa. Paula leu o documento da 
Comissão de Biblioteca, solicitando que seja divulgado a todos alunos que ela tem como 
papel orientá-los quanto às Normas para os TCCs, elaboração da ficha catalográfica, 
recebimento do TCC em PDF, inserção dos dados na Base de Acervos e publicação dos 
TCCs na Biblioteca Digital da SBU. A Comissão consultará a biblioteca se é assim com as 
Teses da Pós-Graduação também. Foram discutidos vários pontos deste aspecto, 



 
 

pensando em como podemos melhorar o andamento dos TCCs na relação com a 
Biblioteca. Aprovou-se por unanimidade a retirada desse item da pauta para se discutir 
na próxima reunião. 

 Aprovação de Estágios com Coeficiente de Progressão (CP) inferior a 0,4 e Coeficiente 
de Progressão Futuro maior/igual a 0,4: A Profa. Paula leu os critérios de Estágios do 
SAE para a Comissão que negou, por unanimidade, a autorização por não haver uma 
justificativa do pedido para ser avaliada e porque o curso ainda está no primeiro 
bimestre. 

 Solicitação de Prorrogação de Prazo para Integralização - aluna Débora Rosa Chagas 
Pinto: A Profa. Paula justificou a inserção desse pedido na pauta, devido aos prazos para 
o andamento do processo e apresentou a justificativa da aluna. A Comissão aprovou a 
solicitação por unanimidade. 

 

Esgotados os assuntos da Pauta a Profa. Paula agradeceu a presença de todos e encerrou a 
Reunião às 15h20. 


