
 

RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO: 

10 de agosto de 2016 

 

RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP, REALIZADA EM 10 de agosto de 2016, na sala de 
reuniões 01 que teve início às 14h10, 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, representante do 
Departamento de Educação Física e Humanidades; Ricardo Machado Leite de Barros do 
Departamento de Ciências do Esporte e Maria Luiza Tanure Alves, representante do 
Departamento de Atividade Física Adaptada. Justificou ausência: a Profa. Cláudia Beatriz de 
Castro Nascimento Ometto, representante da Faculdade de Educação. Os discentes estão 
sem representação. 
 
A Profa. Paula agradeceu e deu as boas vindas aos membros da Comissão, apresentou a 
Profa. Maria Luiza (Malu) que passa a representar o DEAFA. A Profa. Paula em atenção à 
Profa. Malu solicitou discutir primeiramente a Pauta e depois passar para o Expediente, 
todos os membros concordaram e esta reunião  se iniciou com a fala da Paula sobre a nova 
gestão da Coordenação de Graduação e dos compromissos com as diversas Comissões da 
Universidade. Informou que os Registros das Reuniões serão submetidos à Comissão para 
aprovação e posterior divulgação. O Prof. Ricardo alertou a Comissão, falando que por 
questões normativas o Registro ou Ata têm de ser votados pelos membros para aprovação 
na reunião seguinte. O Prof. Mário solicitou a palavra reivindicando uma antecipação maior 
do envio da Pauta aos membros, a Profa. Paula falou que para as próximas reuniões essa 
medida será viabilizada e que o Registro será colocado para aprovação e após, ser 
disponibilizado na Página da FEF. A Profa. Paula falou que a Coordenação estabelecerá 
horários de Plantão de Atendimento aos alunos na Secretaria da Graduação. Falou de seu 
primeiro trabalho com a matrícula e dos vários problemas encontrados. Falou que os 
Coordenadores realizarão visitas às salas de aulas para instruir, conscientizar os alunos de 
como eles devem fazer suas matrículas. Casos excepcionais devem ter aval do docente 
responsável pela disciplina/turma. 
 
PAUTA: 

 A Profa. Paula apresentou o Processo da aluna Carolina M. dos Santos que solicita 
Trancamento de Matrícula, pois está fazendo um curso de 2 anos no exterior e isso 
significa mais 2 trancamentos. A aluna já têm 2 trancamentos em 5 semestres e a 
Coordenação tem que autorizar ou indeferir após consultar a Comissão de Ensino que 
por unanimidade indeferiu a solicitação da aluna. 

 Pedido de ajuda de custo para a vinda da Profa. Sílvia Deschamps (disciplina EF632, 
Profa. Paula T. Fernandes, dia 5 e 6 de outubro) foi aprovado por unanimidade o valor 
de R$300,00. 

 Pedido de ajuda de custo - aluna Giovanna Garcia Ticianelli (Congresso Brasileiro de 
História do Esporte, Lazer e Educação Física) foi aprovado por unanimidade o valor de 
R$50,00, porém, condicionado à aceitação no Congresso. 

 Encerrados os assuntos da Pauta, a Profa. Paula deu continuidade aos assuntos do 
Expediente. 

 

 



 
EXPEDIENTE: 
• Greve: a Profa. Paula falou sobre o acontecimento e que a Coordenação teve 

sempre a disposição e preocupação em dialogar com os alunos, fazendo reuniões de 
até 2 horas de duração com alunos e docentes. A DAC mudou o calendário para 
alteração de matrícula para atender as necessidades dos alunos para continuidade 
dos cursos. A Coordenação de Graduação autorizou algumas quebras de pré-
requisitos, permitindo aos alunos fazerem suas matrículas. O Prof. Mário falou que a 
disciplina de Estágio I a qual ele é responsável é pré-requisito para a disciplina de 
Estágio II e que ele está fazendo a reposição das aulas e pediu esclarecimento à 
Coordenação da condição de seus alunos. A Profa. Paula falou que esses alunos 
estão sendo instruídos a frequentar a disciplina e que após o novo período de 
alteração a situação dos alunos estará regularizada pelo Sistema da DAC. A Profa. 
Paula falou ainda, que esta situação causou problemas para alguns alunos que 
colariam grau no dia 19 de agosto e que a coordenação fará a Colação desses 
alunos na Coordenação em caráter excepcional. O Prof. Ricardo manifestou o seu 
desconforto causado pelos piquetes dos alunos e falou que a Comissão de Ensino 
tem de se opor a esse tipo de atividade ostensiva. O Prof. Mário falo que a 
ADUNICAMP fez uma Moção de Repúdio a essa conduta dos grevistas. A Profa. 
Paula falou que a Assembleia de quarta-feira do DCE decidiu pelo fim da greve e no 
dia seguinte (quinta-feira) os alunos fizeram piquetes. A Profa. Malu perguntou de 
quem é a responsabilidade de anotar frequência e nota dos alunos. A Profa. Paula 
informou que o docente tem autonomia para decidir por reposição de aulas, dar 
prova e/ou exame. Quanto ao novo calendário da FEF, foi discutido em reunião com 
professores e o CAEF, não houve posicionamento contrário das partes... Prof. Mário 
falou que as decisões devem ser coletiva. A Profa. Malu sugeriu outra reunião com 
os docentes por não haver tempo para se tirar um posicionamento dos docentes nos 
departamentos. O Prof. Ricardo não concorda com os piquetes, que os docentes não 
devem tentar resolver os problemas dos alunos grevistas e que não vai repor aulas, 
pois ele foi impedido de aulas pelos grevistas e que esses devem assumir as 
consequências da greve. Falou ainda que a Universidade está transferindo a 
responsabilidade para os docentes resolverem os problemas causados pelos 
grevistas. A Profa. Paula falou que vai levar a discussão à Direção da FEF em busca 
de um posicionamento. O Prof. Ricardo falou que esta greve foi imposta à força e 
não aderida involuntariamente, e que a FEF tem que tomar alguma atitude preventiva 
para evitar esse tipo de movimento agressivo. O Prof. Mário falou que o que mantém 
a greve é a falta de posicionamento/omissão da administração da Universidade. 

• Início do semestre letivo e o calendário novo DAC poderão sofrer alterações. 
• A Profa. Paula informou que a  Colação de grau ocorrerá no dia 19 de agosto, a partir 

das 19h00 no ginasinho da FEF e que todos estão convidados a prestigiar o evento. 
• CIC: a Profa. Paula pediu aos membros da Comissão lembrar os docentes de seus 

departamentos que o evento acontecerá no dia 19 de setembro e que neste dia não 
haverá aula para os alunos que quiserem participar. 

• UPA: a Profa. Paula convidou aos membros da comissão para prestigiar esse evento 
que ocorrerá no dia 10 de setembro com um café da manhã a partir das 8h30 no 
ginasinho da FEF 

• FAEPEX - projeto ensino teve todas solicitações encaminhadas para as compras. A 
Profa. Paula informou que o projeto deste ano terá resultado até o dia 31 de agosto e 
que a prioridade são as salas de aulas. O Prof. Mário sugeriu que a Coordenação 
envie aos departamentos para verem suas necessidades. A Profa. Paula falou que a 
verba destinada aos departamentos será menor para se fazer as melhorias 
necessária nas salas de aulas. O Prof. Mário sugeriu aguardar as solicitações dos 
departamentos para a distribuição da verba. A Coordenação vai verificar quais as 



necessidades de recurso para as salas de aulas e depois passar para a Comissão de 
Ensino. 

 
Esgotados os assuntos, a Profa. Paula agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião 
às 15h48. 


