
 
 

RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
10 de maio de 2017 

 
RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP, REALIZADA EM 10 de maio de 2017, na sala de FF05, teve 
início às 14h15, 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 Estudos da Atividade Física Adaptada. A Profa. 
Dra. Eliana Ayoub da Faculdade de Educação justificou ausência, não há representante 
discente. 

A Coordenadora, Profa. Paula, deu boas vindas e agradeceu a presença dos membros 
da Comissão de Ensino, iniciou a reunião, solicitando inclusão de um item à Pauta, votado e 
aprovado por unanimidade. 

 
Pauta 
 

 Resumo da reunião de abril: votado e aprovado por unanimidade. 

 Revalidação de Diploma - Renata Favilla de Paula Sander: o parecerista da comissão 
que avalia a revalidação do diploma explanou sobre as informações passadas pela 
DAC-Unicamp e baseado nelas, analisou o processo e concluiu que o currículo não é 
compatível com o nosso. Portanto, indeferiu a revalidação do diploma da solicitante. A 
Comissão votou e aprovou por unanimidade o Parecer. 

 Pedido de auxílio financeiro: o professor Gavião solicitou o fretamento de um ônibus 
de 50 lugares, para a disciplina EF315 Luta, com destino à Cabreúva, São Paulo, no dia 
21 de junho de 2017, foi aprovada por unanimidade. 

 Compra de material: foi pedido pelos professores Orival e Renato a aquisição de tenda 
para aulas na piscina, com justificativa escrita. O pedido teve o mérito da solicitação 
aprovado por unanimidade, acordado inclusive que o valor total será dividido entre a 
graduação e a extensão da FEF. 

 Pedido de auxílio financeiro para congresso: o aluno Giovane Silva Ramirez solicitou 
auxílio para participar e apresentar trabalho científico no X Congresso Internacional de 
Educação Física e Motricidade Humana - X CIEFMH & XVI Simpósio Paulista de 
Educação Física. A solicitação foi aprovada por unanimidade e será encaminhada ao 
setor de finanças para prosseguimento (R$80,00). 

 Reconsideração de Matrícula: pedido da aluna Joice A. P. Vilela foi aprovado por 
unanimidade, porém sem prorrogação do prazo de integralização. 

 



 
 

 

 

Informes 
 

 Revalidação de Diploma: o parecer da aluna Camila Alves Ferreira será elaborado e 
votado na próxima reunião.  

 A Coordenação alertou a Comissão sobre ocorrência de um furto de celular em aula 
nas dependências da FEF, e aconselhou mais atenção aos docentes que possuam 
atividades fora da sala de aula. 

 Grade Horária para o 2º semestre de 2017: está finalizada e será enviada nos próximos 
dias para todos. Foi enfatizada a possibilidade da ocorrência de conflitos de espaços 
físicos em alguns horários e, por isso, a Coordenação de Graduação conta com a 
colaboração de todos os docentes.  

 Aposentadoria: o Prof. José Júlio Gavião de Almeida está tirando suas licenças para 
futura aposentadoria. As disciplinas, EF315 - Luta e EF631 - Esporte Adaptado, de sua 
responsabilidade, devem ser consultadas ao Departamento (DEAFA), verificando o 
interesse de algum(ns) docente(s) em assumí-las. Caso contrário, devem ser alocadas 
aos docentes da FEF pela Coordenação de Graduação. 

 Os coordenadores de graduação da FEF-Unicamp foram à PRG para conhecer e 
conversar com nova Pró Reitora, Profª Eliana Amaral, que se colocou disposta a ajudar 
no que for preciso.   

 NDE. Segundo as normativas da UNICAMP, deve ser composta por 5 docentes, mais o 
presidente (todos docentes). Sendo assim, ficou decidido (e aprovado) que o NDE na 
FEF-Unicamp terá dois representantes titulares de cada departamento na sua  
composição. 

 A Coordenação destacou o informe recebido pelo Departamento de Ciências do 
Esporte sobre as reclamações do alto volume do som nas aulas dos projetos de 
extensão e de graduação, e solicitando maior controle aos responsáveis. 

 
Esgotados os assuntos da Pauta, a Profa. Paula agradeceu a todos e encerrou a reunião às 
15h30. 


