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RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO: 

16 de março de 2016 

 
RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP, REALIZADA EM 16 de março 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, representante do Departamento de Ciências do 
Esporte; Marco Carlos Uchida, representante do Departamento de Atividade Física Adaptada e 
Cláudia Beatriz de Castro Nascimento Ometto, representante da Faculdade de Educação. Os 
representantes discentes não justificaram ausência. 

A Profa. Elaine deu as boas vindas aos membros e apresentou à Comissão de Ensino a 
Profa. Dra. Cláudia, da Faculdade de Educação, que por indicação substituirá a Profa. Dra. Eliana 
Ayoub que passa a ser sua suplente. A reunião teve início às 14h05, com sugestão de inclusão de 
mais dois pontos na Pauta: um pelo Prof. Uchida e o outro pela Coordenação de Graduação que 
foram votados e aprovados pela Comissão por unanimidade. 

 

PAUTA: 

 Indicação da Professora Doutora Claudia Beatriz de Castro Nascimento Ometto como 
membro titular representando a Faculdade de Educação da Unicamp, tendo como suplente a 
Profa. Dra. Eliana Ayoub.    

 Infraestrutura de Espaços: Foi solicitado pela professora Laurita, em conjunto com o prof. 
Marco Bortoletto, o uso de 7 salas de aulas e três quadras do Ginásio para o dia 13, no 
período da tarde, para a realização do “Fórum Internacional de Ginástica para Todos”, a ser 
realizado entre os dias 13 a 16 de outubro de 2016. A profa. Elaine falou que a coordenação 
de graduação não tem como se manifestar antes do fechamento da Grade Horária para o 
próximo semestre, por não ter a informação de espaços livres para liberação dos espaços 
solicitados. Depois de conversado sobre o assunto, a Comissão de Ensino, de maneira 
unânime, concordou em não suspender as aulas da Graduação para ceder os espaços para a 
realização desse evento já que outros eventos são realizados no espaço da FEF e as aulas não 
são suspensas. A Coordenação não se opõe a acordos da Organização do evento com os 
docentes que estarão usando os espaços solicitados. Ficou decidido encaminhar um 
documento para a Profa. Laurita explicando os motivos pelos quais não é possível nesse 
momento a liberação desses espaços. 

 Verba da Biblioteca - R$5.000,00: A Comissão da Biblioteca solicitou que parte da verba 
cedida pela Coordenação de Graduação destinada à compra de acervo, seja usada na 
manutenção da infraestrutura da biblioteca, que está defasada. Isso porque a Biblioteca teve 
um ganho de um projeto no ano passado, que acabou sendo usado para o acervo e agora, 



está faltando parte da infraestrutura. O Prof. Uchida questionou se parte do projeto foi 
usada para aquisição do acervo. Foi solicitado um detalhamento das solicitações de acervo 
dos professores, para se apurar se eles foram totalmente contemplados. O Prof. Ricardo 
concorda em liberar desta vez em caráter emergencial, mas que a verba continue destinada 
para o acervo. A Comissão sugeriu retirada de Pauta para a biblioteca fazer um 
detalhamento do que foi feito e do que foi adquirido. Colocada a proposta em votação, foi 
decidida de maneira unânime a retirada de Pauta. 

 CIC: Congresso de IC USP-UNICAMP-UNESP. Depois de várias conversas entre a equipe 
organizadora, composto por integrantes da USP, UNESP e Unicamp, o evento será 
organizado e realizado na FEF em setembro de 2016. A Profa. Paula informou que poderá 
ocorrer no final de setembro ou no início de outubro, devido aos eventos esportivos que 
ocorrerão em agosto-setembro. A princípio, serão dois dias, haverá conferência de abertura 
e encerramento (com prêmios para os trabalhos científicos), exposição de pôsteres, 
worshop/oficinas ministradas por Pós-Graduandos durante o dia. A Coordenação solicitou 
sugestão de nomes para ministração dos minicursos. A Profa. Paula sugeriu a criação de um 
cronograma, alocação do auditório do Centro de Convenções ou da FCM para as 
conferências. Os mini-cursos e a exposição de pôsteres aconteceriam na própria FEF, a 
exemplo do ocorrido no evento PIBIC. Será necessária então a formação de uma Comissão 
Organizadora para o CIC, com um membro de cada departamento, pelo menos. Também 
deve ser solicitado à informática o preparo do site, com inscrições on-line e envio de 
trabalhos científicos. A Profa. Paula ficou encarregada de montar um cronograma das datas 
do evento e apresentar na próxima reunião. Cada representante ficou encarregado de levar 
a proposta aos departamentos e solicitar um membro para a organização do evento e 
encaminhar o nome à Coordenação de Graduação. 

 Relatório de Atividades do prof. Marco Carlos Uchida.  Profa. Paula elaborou e leu o Parecer. 
Aprovado, com uma abstenção. 

 Inclusão de Pauta solicitada pelo DEAFA (Criação de disciplinas EF216 e EF533 para substituir 
as disciplinas EF215 e a EF532): 

O Prof. Uchida, representante do DEAFA leu o documento que sugere a criação de duas 
disciplinas: EF216 (Bases da Epidemiologia, Promoção de Saúde e Relações com Atividade 
Física) e EF533 (Epidemiologia das Doenças Crônicas não transmissíveis e Atividade Física) 
para atualização da nomenclatura, ementa e conteúdos, respeitando a manutenção de 75% 
das características temáticas anteriores. Estas disciplinas substituiriam as disciplinas EF215 
(Saúde Coletiva e Atividade Física) e a EF532 (Saúde Coletiva e Performance Humana), 
respectivamente, incluindo um pré-requisito das EF215 e EF216 para as EF532 e EF533 e 
dessas para as EF732. Foi decidido analisar o pedido de forma desmembrada, primeiro a 
criação das disciplinas e em seguida a inclusão dos pré-requisitos. A Coordenação explicou 
que a inclusão de disciplinas implica na alteração de catálogo e do Projeto Pedagógico. 
Explicou que a mudança justifica-se pela alteração do nome e da ementa da disciplina, pois o 
conteúdo pode ser alterado sem mudança de catálogo. Explicou que as novas disciplinas 
sendo equivalentes às anteriores, seriam oferecidas no lugar das anteriores e que os alunos 
com os catálogos antigos deveriam matricular-se nas novas e, que para isso, deveria ocorrer 
ampla divulgação, já que as anteriores não podem ser suprimidas dos catálogos, mas 
deixariam de ser oferecidas. Na opinião do Prof. Ricardo, o ideal é aguardar a Reforma 
Curricular, cujas discussões foram iniciadas no ano de 2015 e não mexer no currículo agora, 
já que uma solicitação muito parecida ocorreu no ano passado e a decisão foi a mesma: 
aguardar a reforma curricular. O Prof. Mário concordando com Prof. Ricardo se diz contrário, 
devendo guardar a reforma curricular. A Profa. Claudia também manifestou a posição de 



esperar a reforma. Depois de muita discussão, foi colocado em votação: 4 votos contrários e 
1 favorável. A Coordenação lembrou que as atividades da reforma entraram em pausa, 
devido à deliberação do CNE sobre a extinção do bacharelado.  

Quanto à inclusão do pré-requisito, a Profa. Elaine explicou que a proposta original do PP da 
FEF foi de evitar os pré-requisitos em função de que os mesmos acabam por “amarrar” o 
curso, e para se evitar atraso na formação do aluno. Foi esclarecido que as disciplinas têm 
reserva de turma e só podem cursar as disciplinas os alunos que estiverem no respectivo ano 
de ingresso, para o qual as matérias são oferecidas. Diante da exposição e dos argumentos 
levantados na questão da abertura da disciplina, foi votado pela retirada de pauta e pelo 
aguardo da continuidade das discussões sobre a reforma curricular. 

 Inclusão de Pauta sobre Aula Magna: A Profa. Elaine sugeriu o nome do Prof. Lino para o 
evento, para prestigiar um ex-professor da casa (FEF), para falar sobre a minuta a respeito do 
Bacharelado e Licenciatura. O Prof. Ricardo sugeriu convidar mais um professor para o 
evento, com opinião contrária, para que então seja feito o debate sobre o tema. Foi falado 
também que o ideal é que o convidado não tenha uma posição quanto à minuta, mesmo 
porque, a Aula Magna é para alunos ingressantes que não estão preparados para essa 
discussão tão polêmica. A Profa. Claudia concordou com o tema e com o convite de dois 
professores para o debate. Como já foi realizado debate sobre este tema, outras 
possibilidades apareceram. O Prof. Uchida sugeriu convidar alguém que fale sobre o que é o 
Profissional de Educação Física. O Prof. Mário sugeriu convidar o Prof. Silvio Gamboa para 
falar do “Objeto da Educação Física”, ou o Prof. Souza Neto. Foi também sugerido convidar 
um ex-aluno para mostrar seu trabalho como profissional. Concordou-se convidar o Prof. 
Silvio Gamboa ou o Prof. Luiz Carlos para ministrar uma Aula Magna para os alunos dos dois 
cursos juntos (diurno e noturno) em uma aula no período noturno. Todos concordaram com 
os dois nomes sugeridos e a votação foi unânime. 

 

Esgotados os assuntos da Pauta, a Profa. Elaine agradeceu a presença de todos e encerrou a 
Reunião às 15h40m. 


