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RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO: 

13 de abril de 2016 

 
RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP, REALIZADA EM 13 de ABRIL de 2016, na sala de reuniões 01, às 
14h05, presidida pela Profa. Dra. Elaine Prodócimo, Coordenadora de Graduação. Estiveram 
presentes os Professores Doutores: Paula Teixeira Fernandes, Coordenadora Associada 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 
Marco Carlos Uchida, representante do Departamento de Atividade Física Adaptada. A Profa. 
Cláudia Beatriz de Castro Nascimento Ometto, representante da Faculdade de Educação e os 
representantes discentes justificaram ausência. 

A Profa. Elaine deu as boas vindas aos membros sugeriu a inclusão de mais dois itens nos 
informes da Pauta (aula magna e vagas remanescentes) que foi aprovada por unanimidade pela 
Comissão. 

 

PAUTA: 

Expediente 

 CIC: depois da conversa nos departamentos (depois da última reunião da CG), ficou decidido 
que os próprios membros da comissão de ensino serão os responsáveis pelo CIC-2016, além 
da coordenação da graduação. Por isso, a coordenação do CIC-2016 será feita na FEF-
UNICAMP pelos seguintes professores: Paula T. Fernandes, Elaine Prodócimo, Mário Luiz 
Ferrari Nunes, Ricardo Machado Leite de Barros e Marco Carlos Uchida. A data do evento 
ficou para os dias 28 e 29 de setembro, na FEF mesmo. Para melhor organização, os 
professores responsáveis irão conversar nos departamentos para suspensão das aulas nos 
dias dos eventos, já que é um evento da graduação, com participação dos alunos também da 
pós-graduação. Com isso em mãos, será dado o prosseguimento do evento. Profa. Paula 
ficou de organizar as informações e circular entre os responsáveis para início da organização 
do CIC-2016.  

 Colação de Grau: A Profa. Elaine informou que está agendada a data (12/08 - sexta-feira) às 
19h, no Ginasinho da FEF. A Coordenação solicitará à extensão e aos professores que 
utilizarão este espaço para suspensão das atividades práticas neste dia.  

 Relatório de Viagem ao Uruguai, realizada pelas professoras Elaine e Paula. Esta visita foi 
realizada por meio de um Projeto do Santander de incentivo à mobilidade dos cursos de 
graduação, que permite conhecer cursos de Educação Física de outros países. A visita foi 
feita na Universidad de La Republica, em seus três campi: em Montevideu, Paysandu e 
Maldonado. Relataram que a visita foi muito interessante. Alguns pontos interessantes: para 
ser professor de Universidade no Uruguai, o professor não precisa ter formação específica, 
basta ser Uruguaio e fazer uma prova de conhecimento da área; o professor da universidade 



- geralmente - não tem dedicação exclusiva, dividindo o tempo em atividades em clubes, 
escolas e Universidade. Uma questão interessante é que os professores de lá estavam muito 
interessados em saber como são os cursos aqui, fazendo muitas perguntas, em especial no 
que se refere à relação teoria e prática. Esta visita permitiu o estabelecimento de vários 
contatos, sendo que alguns professores tem interesse em firmar parcerias com nossos 
professores e também de fazer intercâmbios e convênios.  

 Grade Horária: A Profa. Elaine informou que agora é o momento para a inclusão das 
disciplinas eletivas. 

 Programa de Disciplinas: Acabou o papel, é tudo on-line. Para a elaboração do Catálogo 
Eletrônico de Cursos e Disciplinas, as unidades terão que inserir os Programas, Bibliografias, 
Critério de Avaliação, etc. em um formulário próprio para esse fim. As ementas e a 
nomenclaturas das disciplinas não podem ser alteradas. As disciplinas de Tópicos terão suas 
ementas e seus conteúdos programáticos divulgados por ocasião do oferecimento. Os 
professores foram informados que a coordenação de graduação está padronizando o 
formato desses documentos para o catálogo e para o site da FEF. 

 Inclusão de Pauta sobre Aula Magna: A Profa. Elaine informou que o Prof. Silvio Gamboa 
aceitou o convite para ministrar a Aula Magna que ocorrerá no dia 27 de abril às 19h, na sala 
de aulas FEF04/05. O tema é “Objeto de Estudo da Educação Física na perspectiva das 
ciências da ação: desafios epistemológicos”.  

 Vagas Remanescentes: a profa. Elaine informou como funciona o sistema destas vagas – a 
Universidade abre as vagas para alunos de outras universidades que querem ingressar na 
Unicamp. Os alunos precisam fazer uma prova de conhecimentos específicos, elaborada pela 
COMVEST e, depois de aprovado e conferida a documentação, faz uma prova na unidade que 
deseja cursar (na FEF, 3º semestre EF112 e EF114; 5º semestre EF112, EF213 e EF416; 7º  
semestre EF166, EF213 e EF512 (núcleo comum); as provas são formuladas e corrigidas pelos 
docentes responsáveis pelas disciplinas em questão, o inscrito não pode ter nota menor que 
5 (cinco) na prova). A DAC agora está fazendo uma consulta para ver se a FEF continua como 
está ou se há proposta de alteração. A Profa. Elaine fez os esclarecimentos para conscientizar 
a comissão de quanto é trabalhoso este processo. Por isso, foi sugerida uma análise mais 
detalhada de todo este processo, porém agora como não há tempo hábil, a sugestão foi para 
aprovar como está para este ano e depois, com tempo, faz-se uma análise e reformulação do 
processo todo. Assim, foi votado e aprovado por unanimidade a manutenção do documento 
sem alteração. 

 

Esgotados os assuntos da Pauta, a Profa. Elaine agradeceu a presença de todos e encerrou a 
Reunião às 15h50. 


