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RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO: 

17 de fevereiro de 2016 

 
RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP, REALIZADA EM 17 de fevereiro de 2016, na sala de aula FF06, às 
14h, 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; Karine Jacon Sarro, representando Ricardo Machado Leite de Barros, do 
Departamento de Ciências do Esporte; Marco Carlos Uchida, representante do Departamento de 
Atividade Física Adaptada e os representantes discentes: Marjori Laporte e Bruno Dias Ferreira. A 
Profa. Dra. Eliana Ayoub, representante da Faculdade de Educação, justificou ausência. 

A Profa. Elaine deu as boas vindas aos membros e agradeceu a presença da Profa. Karina por 
substituir o Prof. Ricardo. A reunião teve início às 14h06, com a apresentação da pauta que foi 
votada e aprovada por unanimidade. 

 

PAUTA: 

 Fórum sobre minuta CNE sobre a extinção dos cursos de bacharelado: A profa. Elaine 
iniciou o assunto, falando que no final do ano passado, o Prof. Ademir de Marco 
representou a FEF em uma discussão sobre o tema em Brasília. Essa discussão deve 
ocorrer internamente na FEF para se ter uma posição. A proposta levantada foi pedir para 
a direção organizar um Fórum aberto sobre o assunto e chamar duas pessoas de fora 
(uma contra a minuta e outra a favor), para que os professores da FEF discutam e se 
posicionem quanto ao melhor caminho a ser tomado. Este documento final deverá ser 
aprovado em congregação. Foi sugerido pelo grupo os nomes – prof. Walter Correa, da 
USP e prof. Paulo Ventura, da UFG. Foi levantada a urgência da ação, devido ao prazo da 
minuta. Dessa maneira, foi votada e aprovada por unanimidade esta proposta: direção 
coordenar o assunto e o Fórum ser realizado, com data prevista para 2 de março às 15h. 
Com isso, a coordenação da graduação fará um documento para a direção sobre este 
tema.  

 

INFORMES: 

 Matrículas ingressantes: A Profa. Elaine informou à Comissão que a matrícula dos 
calouros ocorrerá nos dias 18 e 21/02. No dia 26/02, será realizada a confirmação de 
matrícula. 

 Semana de recepção aos calouros: será realizada, como de costume, na primeira semana 
de aulas, a semana de recepção dos calouros, organizada pelos veteranos, que inclui 
atividades de integração, aula-trote e brincadeiras. Esta comissão enviará solicitação para 
todos os professores, que ministram aulas no primeiro ano, para que, se quiserem, 



liberem as aulas para estas atividades. Importante ressaltar que a coordenação de 
graduação aprova a iniciativa dos alunos, mas a decisão quanto à liberação das aulas é 
dos professores. 

 Aluno Especial: este ano, teremos uma novidade com relação aos alunos especiais na 
graduação, pois a inscrição será on-line. Dessa maneira, a coordenação vai solicitar, via e-
mail, a manifestação dos docentes, no caso de se ter alunos especiais inscritos em suas 
disciplinas. A Coordenação enfatizou que só abrirá vaga se o professor se manifestar 
favorável através do e-mail. 

 FAEPEX - projeto graduação 2015: este ano, o valor aprovado foi de R$38.600,00 (foi 
pedido 100 mil). Como o pedido foi feito pelos três departamentos, o valor concedido 
deve ser utilizado pelos 3 departamentos, ficando aproximadamente R$12.500,00 para 
cada um. 

 Colação de Grau 2015-2016: a FEF foi a única unidade a atender a solicitação da PRG e 
DAC de se fazer a Colação Oficial em dezembro (21/12/2015). Apesar de prós e contras, 
foi realizada de maneira eficiente, contando com a presença de quase todos os 
formandos FEF. A Colação de Grau Festiva aconteceu em fevereiro (12/02/216) e, devido 
à colação de grau oficial, muitos alunos não participaram. Dessa maneira, este assunto 
voltará a ser discutido durante o ano.  

 

Esgotados os assuntos, a Profa. Elaine agradeceu a presença de todos e encerrou a Reunião às 
15h30m. 


