
 
 

RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

15 de março de 2017 

 
RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP, REALIZADA EM 15 de março de 2017, na sala de 
reuniões 01, teve início às 14h09, 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 e Maria Luiza Tanure Alves, do Departamento de Atividade Física 
Adaptada, a Profa. Dra. Eliana Ayoub da Faculdade de Educação justificou ausência, não há 
representante discente. 

A Profa. Paula deu as boas vindas e agradeceu a presença dos membros da 
Comissão de Ensino iniciando os assuntos pela Pauta. 

 
Pauta 

 Resumo da reunião de fevereiro foi proposto alguns ajustes e aprovada por 
unanimidade. 

 Criação do NDE: A Profa. Paula perguntou aos representantes de cada departamento 
quais docentes foram indicados. O NDE será composto pelos docentes: Titulares: Prof. 
Mário Luiz Ferrari Nunes, Profa. Maria Luiza Tanure Alves e a Profa. Laurita Marconi 
Schiavon como titulares; Suplentes: Prof. Sérgio Settani Giglio, Profa. Carmen Lúcia 
Soares e a Profa. Mara Patrícia Traina Chacon Mickahil. A Profa. Paula agendou 
Reunião dia 29 de março, às 13h para se instituir o NDE. A Comissão de Ensino 
aprovou por unanimidade a composição do NDE. 

 Revalidação de Diploma: O Prof. Uchida apresentou um Processo de Revalidação de 
Diploma do Bacharelado que tem de ser analisado por uma Comissão composta por 3 
docentes para emissão de parecer. A Comissão de Ensino sugeriu ao Prof. Uchida 
convidar docentes da área do Bacharelado para compor a Comissão. A Profa. Malu se 
propôs a participar da Comissão para análise. A Coordenação criará um banco de 
dados das Universidades que tenham perfil curricular próximo dos 70% de nossos 
cursos. Este item foi votado e aprovado por unanimidade. 

 Catálogo de Graduação 2018: O Catálogo de 2018 é submetido à Comissão de Ensino 
para aprovação, pois não há alteração no Catálogo de 2017. O Catálogo foi aprovado 
por unanimidade. 

 Auxilio Financeiro - transporte para a disciplina EF514 para visita no evento Parapan 
Americanos de Jovens de 2017. Foi aprovado com uma abstenção, 2 ônibus para o 
evento no dia 21 de março. A Profa. Malu falou do grande envolvimento do Prof. 
Gavião e dos alunos da FEF como voluntários. 

 
Informes: 

 Espaço Físico: A Profa. Paula falou dos problemas que a Graduação vem sofrendo 
com alocações dos Espaços da FEF e agora agravados com a reforma do Salão de 
Danças (Sala de Dança) e pede a compreensão e o apoio de todos docentes, 



 
 

principalmente os que tiveram de ser ajustados nesse período. Foi sugerido para a 
Coordenação enviar um comunicado à toda comunidade da FEF expondo o problema. 

 Recepção de Calouros: A aula inaugural destinada aos calouros do diurno e noturno ...; 
a Aula Magna foi um sucesso onde a Profa. Larissa falou sobre o bacharelado e o Prof. 
Mário Nunes sobre a licenciatura, com a mediação da Profa. Carmen Lúcia Soares. Os 
calouros da FEF tiveram, pela primeira vez, uma aula inaugural no auditório da FCM 
em conjunto com a Medicina, a Farmacologia, Educação Física, etc... A FCA já 
manifestou interesse em participar deste evento no próximo ano. A FEF ainda tem uma 
vaga em aberto para aluno ingressante, que deverá ser preenchida até a 9a chamada. 

 Avaliação para Reconhecimento do Curso de Graduação: O curso recebeu algumas 
críticas relacionadas à acessibilidade, como também o Projeto Pedagógico que foi 
questionado das duas modalidades (bacharelado e licenciatura) estarem juntas no 
Projeto Pedagógico, sugeriram mudanças nas referências dos Programas de 
Disciplinas que deveram constar três referências básicas e três/cinco complementares 
para padronização, essas referências devem constar nas Bibliotecas da FEF e/ou 
Biblioteca Central. Os avaliadores do MEC deverão enviar o Relatório em maio/2017. 
Os custos da vinda dos avaliadores à FEF são pagos pela Coordenação de Graduação 
da FEF, que tem como sugestão, reservar verba anualmente se recebermos outras 
visitas dos Especialistas do MEC. 

 Programas de disciplinas: Assunto está exposto acima. 

 Parapan de Jovens: A Coordenação de Graduação está apoiando os professores e 
alunos envolvidos no evento. 

 
Esgotados os assuntos da Pauta, a Profa. Paula parabenizou a Comissão pelo andamento 
dessa reunião que encerrou às 14h55 


