
 
 

RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

19 de outubro de 2016 

 

RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP, REALIZADA EM 19 de outubro 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: Mário Luiz Ferrari Nunes, do 
Departamento de Educação Física e Humanidades; Ricardo Machado Leite de Barros, do 
Departamento de Ciências do Esporte e Maria Luiza Tanure Alves, do Departamento de 
Atividade Física Adaptada, A Profa. Cláudia Beatriz de Castro Nascimento Ometto foi 
representada pela Profa. Eliana Ayoub representante da Faculdade de Educação, representante 
discente Vivian Castilho de Lima. Justificou ausência: Prof. Marco Carlos Uchida, Coordenador 
Associado de Graduação. 

A Profa. Paula agradeceu e deu as boas vindas aos membros em especial à Vivian, nova 
representante discente nessa Comissão. Sugeriu inclusão na Pauta de dois itens em “outros” 
são eles: Festival “Coisas da FEF” e Programa de Voluntariados para o Parapan de Jovens 
Atletas. O Prof. Mário perguntou sobre a Reforma do Projeto Pedagógico e a Profa. Paula 
informou à Comissão que será retomada no início de 2017, com a formação do NDE (Núcleo 
Docente Estruturante). A Profa. Paula sugeriu inversão da Pauta atendendo a solicitação da 
Vivian (Congresso PIBIC). A Comissão votou e aprovou a Pauta por unanimidade. 

 

Pauta 

 Resumo da Reunião da Comissão de Ensino de setembro de 2016: aprovado com uma 
abstenção, pois a representante discente não estava presente na mesma. 

 Papel Pedagógico da Biblioteca nos TCCs. A Profa. Paula leu para a Comissão a Carta de 
Esclarecimento da Biblioteca da FEF sobre seu papel junto à elaboração do TCC, 
ressaltando sua participação em aulas da disciplina EF614, manual prático de elaboração 
de TCC, sistema de chat online e realização de oficina sobre TCCs. Assim, depois de 
esclarecidas as dúvidas, o documento foi aprovado por unanimidade. Esta questão abriu 
uma nova discussão, agora sobre as normas e exigências dos TCCs na FEF: formato, 
normas, responsabilidade, exigências. Por isso, foi solicitado que cada departamento 
discuta sobre este tema na próxima reunião para que a FEF tenha um padrão de TCC 
estabelecido. Para facilitar a discussão, ficou decidido que a coordenação enviará um e-
mail para os representantes da comissão de ensino para que estes enviem para os 
professores dos departamentos para todos já irem pensando nesta proposta. Na 
próxima reunião da Graduação, tentaremos fechar estas normas!  

 Relatório de Atividades do Prof. Dr. Jocimar Daolio: a Profa. Paula leu o Parecer, que foi 
aprovado por unanimidade. 

 Relatório de Atividades da Profa. Elaine Prodócimo: a Profa. Paula leu o Parecer, que foi 
aprovado por unanimidade. 



 
 

 Auxílio Financeiro - ajuda de custo da aluna Jessica Adriana Montanini Fernandes para 
participação em congresso: participação no 28º Encontro Nacional de Recreação e Lazer 
- ENAREL, já com trabalho científico aprovado, a ser realizado em 15 a 18 de novembro 
de 2016, na cidade de Natal. Aprovado por unanimidade o valor de R$120,00 (conforme 
das regras FEF). 

 Auxílio Financeiro - ajuda de custo para Professor Visitante na disciplina EF643 - 
Sociologia do Esporte. 22 ou 29 de novembro de 2016. Aprovado por unanimidade 
(R$300,00, conforme regras da FEF). 

 Auxílio Financeiro - ajuda de custo para Professor Visitante estrangeiro na disciplina 
EF962 - Atividades Circenses e Educação Física. 29 de novembro de 2016. Aprovado por 
unanimidade (R$300,00, conforme regras da FEF). 

 Ofício do DEFH sobre as disciplinas EF731 e EF831 - Estágio Supervisionado em Educação 
Física I e II: a chefe do departamento informa que tem interesse e disponibilidade para 
participar com um docente para a área “Lazer” nestas disciplinas. Foi ressaltado que 
esta volta deve ser permanente, independentemente da carga didática, das licenças dos 
professores do DEFH, ou de qualquer outra situação, pois caso o professor necessite se 
ausentar por um semestre, o departamento terá a responsabilidade de indicar outro 
docente para ocupar seu lugar, não prejudicando o andamento das disciplinas. Dessa 
maneira, aprovado por unanimidade.  

 Novos critérios PAD: a Profa. Paula apresentou sugestão dos novos critérios para a 
Seleção de Bolsistas PAD. Estes critérios também deverão ser discutidos nos 
Departamentos, para que sejam finalizados na próxima reunião da Graduação. 

 

Expediente 

 Grade Horária: a Profa. Paula informou a Comissão que a Grade Horária está finalizada 
com sucesso e que os sistemas de rodízio - de sexta-feira à noite e das disciplinas de 
pedagogias e aprofundamentos - está funcionando bem. Além disso, será a primeira vez 
que teremos o sistema online da DAC de inserção da grade horária, como parte do 
programa “Zero papel”.  

 CC 2016: a Coordenação agradeceu a todos que participaram e colaboraram para 
realização deste evento, que contou com xx trabalhos científicos e com a participação 
de mais de 200 inscritos.  

 Fórum Internacional de Ginástica para todos: coordenado pela profa. Laurita, que 
também foi um sucesso.  

 

Outros 

 

 PARAPAN de Jovens Atletas - março de 2017 e Jogos Escolares Paralímpicos - novembro 
de 2016: sob a coordenação do prof. Gavião, estão abertas as inscrições para o 
Programa de Voluntariado.  

http://www.dac.unicamp.br/sistemas/horarios/grad/G2S0/EF962.htm


 
 

 Festival Coisas da FEF: coordenado pelo prof. Marco Bortoletto, acontecerá no dia 06 de 
dezembro de 2016, a partir das 19h00, no Ginasinho da FEF. 

 

Esgotados os assuntos da Pauta, a Profa. Paula parabenizou a Comissão pelo andamento dessa 
reunião, encerrada às 15h05. 


