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RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO: 

04 de fevereiro de 2015 
 
RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP, REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2015, na sala de reuniões 
2, às 14h, sob a presidência da Profa. Elaine Prodócimo (CG). Estiveram presentes os 
Professores Doutores: Paula Teixeira Fernandes, coordenadora Associada da Graduação, prof. 
Ademir De Marco, representante do Departamento de Educação Física e Humanidades; Prof. 
Dr. Prof. Dr. José Júlio Gavião de Almeida, representante do Departamento de Atividade Física 
Adaptada.  Os Professores Ricardo Machado Leite de Barros e Eliana Ayoub e os representantes 
discentes, Marjori Laporte e Bruno Dias Ferreira justificaram ausência. A aluna Marjori Laporte 
substitui a aluna Bianca Blanco, conforme oficio encaminhado e apresentado nos informes. 
 
Expediente:  
A Profa.  Elaine deu as boas vindas à Comissão de Ensino e iniciou a reunião às 14h05. 
Por falta do quórum, não foi possível a aprovação da pauta, a reunião seguiu com os informes e 
esclarecimentos sobre os itens de pauta apenas para conhecimento dos membros.  
 
Itens de Pauta apresentados para conhecimento:  

 Solicitação CAEF para realização da Semana Acadêmica. CAEF enviou um ofício à CG 
solicitando dispensa dos alunos do dia 09 ao dia 13/03/2015, para participarem da 
Semana Acadêmica. Foi discutido que os professores concordam e apoiam o evento, mas 
não tem como liberar os alunos da aula para participação no mesmo. Isso por vários 
motivos: é logo no início do semestre, durante 5 dias corridos, não tem a programação do 
evento e, por isso, fica muito complicado aderir à mesma. Foi sugerido que a 
Coordenação pense na proposta de se colocar no calendário da Graduação. Outra 
sugestão foi alterar a data para o meio do semestre. A decisão tomada pela Coordenação 
e comunicada aos membros, que, embora não em regime de votação, mas de apreciação, 
concordaram com a decisão foi  não indicar a dispensa das aulas para os alunos, mas 
deixar livre para os professores que queiram dispensá-los e participar da Semana 
Acadêmica. Foi consenso entre os presentes  que 5 dias é muito tempo para a realização 
do evento, ainda mais sem nenhuma programação anexada e que os próximos anos esta 
organização deveria adotar procedimentos novos, como os citados anteriormente.  

 Junto com este tema, foi apresentada a questão da recepção dos calouros, que será 
realizada nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro de 2015. A comissão de recepção dos alunos 
propôs 5 dias de atividade, incluindo os dias 2 e 3 de março, mas a Coordenação foi 
contra, já que perderia muitos dias letivos no semestre e foi apoiada pelos membros 
presentes.  

 Aprovação de pedido de ajuda de custo da aluna Simone T. Kishimoto (Profª. Drª. Paula 
Teixeira Fernandes). Foi aprovado por ad referendum, o valor de R$120,00 para 
participação em evento científico, de acordo com as normas vigentes da Graduação.  

 Reconhecimento do Curso: O curso de EF precisa fazer o reconhecimento do curso até 
maio de 2015. Isso porque no ENADE 2012, tivemos nota 3 (instituição = nota 5 e alunos = 
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nota 1; média = 3). Para isso, precisamos agora fazer as atualizações no Projeto 
Pedagógico, em especial na Licenciatura, segundo o enquadramento deste curso na 
Deliberação 126/2012. A CG encaminhará uma planilha - para os representantes dos 
departamentos - com as disciplinas e os docentes responsáveis devem preencher os 
dados relativos à sua disciplina segundo a ementa. O prazo para realizar o processo e até 
05/2015, a CG pretende atender estas exigências até março/2015, para isso, solicita o 
esforço e colaboração dos docentes para que este prazo seja cumprido. A Comissão 
realizará reuniões extraordinárias para discussão e elaboração do Relatório Síntese que 
acompanhará o Projeto Pedagógico.  

 

Informes:  

 Utilização da Verba da Graduação 2014. Profa. Paula expôs sobre as verbas da graduação, 
ressaltando os gastos com professores convidados, participação de alunos em eventos e 
material para disciplinas. Neste sentido, depois da análise de um ano, a CG propõe utilizar 
em caráter experimental 10% do orçamento anual para auxílio às disciplinas da 
graduação. Como pedido e reforçado no ano passado, somente dois professores – Marco 
Bortoleto e Sérgio Settani – apresentaram seus pedidos à graduação. Além disso, foi 
exposto que o último projeto Faepex foi aprovado no valor de R$ 30.000,00 e para este 
ano, serão solicitados mais dois projetos – em abril e setembro. Para isso, os professores 
podem organizar suas propostas.  

 Ofício CAEF: foi solicitada a substituição da aluna Bianca Blanco, representante discente 
na CG/FEF, pela aluna Márjori Laporte.  

 ENADE: este ano, a FEF teve muitas ausências (32) e a Graduação fez as justificativas de 
todos que encaminharam sua documentação à DAC, pois as justificativas passaram a ser 
responsabilidade da unidade. A lista dos alunos dispensados foi encaminhada à PRG. 
Importante ressaltar que a ausência da justificativa faz com que o histórico escolar do 
aluno fique com uma pendência junto ao INEP. 

 Vagas Remanescentes: este ano, a FEF teve 9 alunos para realizar a prova de 
conhecimentos gerais.  Oito destes alunos foram os aprovados pelo histórico e pela 
disponibilidade de vagas. Um destes alunos fez a prova com um Mandado de Segurança.  
Destes 9 alunos, 1 aluno foi aprovado.  

 Colação de Grau: ocorrerá no Centro de Convenções da UNICAMP no dia 20/02/2015, às 
19 horas. 

 Relatório - Salas de Aula. Foi colocado o novo setor, aliado à Graduação, o Apoio Técnico 
Didático com o remanejamento do funcionário Ricardo Seixas, que era da informática. A 
participação do Ricardo trouxe considerável melhora nos serviços prestados por este 
novo setor da FEF, com a recuperação de equipamentos e ampliação da qualidade dos 
serviços e dos equipamentos disponíveis nas salas de aula. O Prof. Ademir elogiou o 
trabalho deste novo setor (que comprovou no encerramento do Farra nas Férias) e disse 
que pretende ajudar – por meio de seus projetos – com uma tela de projeção maior.  
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 Projeto de Internacionalização: segundo uma reunião realizada pela VRERI/UNICAMP – 
(antiga Coordenação de Relações Internacionais - CORI), foi solicitado que as unidades 
explicitem suas prioridades no que se refere à internacionalização (metas, características, 
países parceiros, aulas em outros idiomas, site em outros idiomas, aulas virtuais em 
outros idiomas etc). Neste sentido, é necessário pensar o que a FEF quer como sua 
política de internacionalização para alunos de graduação, de pós, docentes e funcionários. 
A partir de março serão abertos mais editais de Intercâmbios. 

 

Outros:  

 Divulgação de Eventos: os docentes responsáveis por eventos diretamente relacionados 
com a graduação podem enviar material de divulgação (fotos, matérias, vídeos) para a 
coordenação de graduação, para que o material seja inserido na página da Graduação no 
site da FEF. Além, é claro, das demais medidas de divulgação que usualmente são feitas, 
no próprio site da FEF, diretamente com a informática. 

 Agradecimento: O prof. Gavião pediu a palavra para agradecer e parabenizar a graduação 
por tantas coisas boas que vem acontecendo. Disse que no ano passado, nos eventos 
paralímpicos, conseguiu muita coisa com a ajuda da graduação.  

 Farra nas Férias: prof. Ademir falou sobre o projeto, que foi um sucesso novamente, e 
pediu para, na próxima edição, ampliar a divulgação do projeto, para uma participação 
maior dos alunos da FEF, inclusive estagiários.   

 

 

Nada mais havendo, a profa. Elaine agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 
15:45h. 


