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RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO: 

12 de novembro de 2014 
 
 
RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP, REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2014, 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. 
Ricardo Machado Leite de Barros, representante do Departamento de Ciências do Esporte e a 
representante Discente Marjori Laporte. A profa. Eliana Ayoub (FE) justificou ausência. O Prof. 
Dr. Gustavo Luiz Gutierrez, representante do Departamento de Atividade Física Adaptada e a 
representante discente Bianca Blanco não compareceram. 
 
Expediente:  
A Profa.  Elaine deu as boas vindas à Comissão de Ensino e iniciou a reunião às 14h05. 
Foi submetida a aprovação da pauta com as seguintes inserções no item Informes: solicitação 
da Profa. Elaine dos pontos ENADE e vagas remanescentes. A profa. Paula solicitou a inclusão 
do tema sindicância do item Outros. E o prof. De Marco solicitou a inclusão do tema Prêmio 
PIBIC 2014 também no item Outros. Esta pauta alterada foi aprovada por unanimidade.  
 
Expediente: 
 

 Apresentação de Visita Técnica da Profa. Paula Teixeira Fernandes na Loughborough 
University, na cidade de Leicester, Inglaterra em outubro de 2014. Esta visita faz parte do 
Edital Santander - Visita a Centros de Excelência Internacionais. A professora falou que a 
Universidade é muito bonita, com estrutura olímpica. O curso de Ciência do Esporte tem a 
duração de 3 anos, sendo que o processo de ensino-aprendizagem depende do interesse e 
do esforço do aluno. Eles estão abertos a parcerias e se interessam muito por isso.  

 Apresentação da participação no evento I Seminário Internacional de Formação Profissional 
no Campo da Ed. Física, na cidade de Goiânia, pela profa. Elaine Prodócimo. Está sendo 
realizado por grupo de estudos da UFG com participação de 13 países da América Latina 
Estudo sobre a formação profissional em EF. Um dos resultados obtidos é que temos 
aproximadamente 55 denominações diferentes para os cursos de EF nestes países. No 
Brasil, é enfatizada a formação em EF no ensino superior e conta com maior 
homogeneidade nas denominações em EF.  

Durante esta apresentação, abriu-se uma discussão para o tema evasão, pois não se sabe 
onde estão os alunos que saem da FEF. É preciso então ter informações sobre os egressos: 
se trabalham na área, em que área etc, para conseguirmos analisar os pontos positivos e as 
fragilidades do curso. Neste contexto, é importante identificar o semestre com mais evasão 
(se é por falta de interesse, por dificuldade das disciplinas cursadas, pelo mercado de 
trabalho), a chamada em que o aluno entrou e opção de curso do aluno.  
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Itens de Pauta:  

 Aprovação de pedido de ajuda de custo Prof. Dr. Renato Barroso. O professor entrou com o 
pedido no prazo correto (30 dias) com o pedido de palestrante na disciplina 
Aprofundamento em Natação. Foi aprovado R$150,00, conforme as normas do uso de 
verbas da graduação, ad referendum em virtude da data da palestra. 

 Aprovação de diária/ajuda de custo para Profa. Dra. Helena Altmann para participar e 
apresentar um trabalho científico relacionado à graduação. O trabalho é sobre a 
experiência pedagógica no PIBID e o congresso é o Encontro Nacional de Licenciatura, a ser 
realizado em Natal, RN. Como o pedido está de acordo com as normas de uso de verbas da 
graduação, foi contemplado por unanimidade o valor de R$ 900,00, correspondente à 3 
diárias.  

 Pedido de auxílio financeiro para a aluna Leonora T. Cardani, orientanda da Profa. Dra. 
Helena Altmann no valor de R$120,00 para apresentação de trabalho científico no Encontro 
Nacional de Licenciatura. A Comissão indeferiu por unanimidade devido a aprovação da 
solicitação da professora por se tratar do mesmo trabalho. Como sugestão da discente 
Marjori, membro do CAEF, a aluna pode encaminhar o pedido para o CAEF.  

 Normas para utilização da Verba da Graduação. Por causa de dois pedidos para o mesmo 
evento científico, foram incluídos dois parágrafos no documento das normas de uso das 
verbas da graduação (em anexo o documento atual). Este critério já estava sendo adotado 
pela Comissão de Ensino em relação aos pedidos, porém não constava no documento de 
maneira explícita a restrição de apenas um auxílio por trabalho, assim, os parágrafos 
consideram: 1) a aprovação de apenas um auxílio por trabalho, dando prioridade ao aluno 
e 2) que o professor não esteja recebendo nenhuma outra fonte de auxílio. Foi enfatizado 
que estas normas estão em caráter experimental e que alterações são importantes para 
que tenhamos normas efetivas para o uso das verbas da graduação. O Prof. De Marco 
sugeriu estipular um percentual do valor recebido anualmente pela graduação para os 
tipos de solicitações e isso será feito junto com o documento final do uso das verbas.  

 Solicitação de materiais para disciplinas de Graduação 2015: para organizar os pedidos de 
disciplinas e planejar o orçamento, o pedido deve ser feito uma vez ao ano. Por isso, as 
solicitações dos pedidos de materiais para disciplinas de graduação deverão ser 
encaminhados até 10/12/2014. É importante lembrar que estes pedidos podem também 
ser feitos pelo Edital Faepex, em abril e setembro.  

Como pedido na reunião, este é o texto padrão para que os representantes passem para os 
departamentos: Para estes pedidos, é fundamental que os docentes coloquem: nome do 
material, descrição detalhada do mesmo (marca, tamanho etc) e quantidade. Na hora da 
entrega deste documento, o professor deve comparecer à secretaria da graduação para 
acompanhar a consulta à BEC e então, preencher o formulário específico para este fim. O 
professor deve estar junto com um dos secretários da graduação para o cadastro deste 
pedido nos formulários. A data limite deste pedido é dia 10 de dezembro de 2014. 

 Calendário PAD 1º semestre de 2015. Serão abertas as pré-inscrições para Bolsistas PAD 
internas na FEF. Para isso, as inscrições deverão ser feitas no período de 17 a 28 de 
novembro de 2014. Para minimizar problemas com as inscrições, a CG fará a inserção das 



 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
Faculdade de Educação Física - Coordenação de Graduação 

Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas/SP 
CEP 13083-851 - Telefone: (19) 352-16606  

 

 

solicitações, conforme ocorrido nos semestres anteriores. Como procedimentos: o aluno 
deve preencher o formulário, que estará disponível no site da FEF e pedir a assinatura do 
professor responsável pela disciplina. Depois disso, este formulário - assinado pelo 
professor e pelo aluno - deve ser entregue na Secretaria de Graduação junto com a 
integralização curricular do aluno. O professor que tiver mais de um aluno inscrito deverá 
indicar no formulário qual é o aluno titular caso tenha preferência. A pré-seleção se dá 
conforme os critérios estabelecidos pela graduação.  

 Avaliação de Graduação. Devido aos trabalhos de planejamento estratégico e reforma 
curricular, este assunto ainda não foi abordado da maneira concreta. Porém, será enviado 
um documento falando sobre a possibilidade de avaliação que será feita no final deste 
semestre ainda. Isso para que todos tenham uma noção para a continuação da reforma 
curricular e dos processos de avaliação da FEF, a serem discutidos no próximo ano.  

 

Informes: 

 Vagas remanescentes. A Profa. Elaine informou que teremos exames para vagas 
remanescentes e provas para as seguintes disciplinas: EF112, EF113, EF114, EF116, EF213, 
EF312, EF416, EF512. A prova será aplicada no dia 20 de janeiro de 2015 e as correções 
serão entre 20 e 23/01/2015. Por isso, os professores responsáveis devem estar atentos a 
este calendário. E a elaboração da prova deve ser feita até 15 de dezembro. Solicitou que 
os professores dessas disciplinas sejam alertados por conta das férias. 

 ENADE. A prova será feita no dia 23/11 – este ano para os cursos de licenciatura. Para 
esclarecimento sobre o ENADE, a CG fará um plantão de dúvidas no dia 19 de novembro, 
quarta-feira próxima, às 18h em sala de aula. Isso porque é importante que os alunos 
saibam: se o aluno não participar do ENADE, aparece no histórico uma informação sobre 
pendência que tem sido impedimento para a retirada do CREF. O aluno que justificar 
ausência precisa entregar atestado e/ou comprovante na DAC.  

 

Outros:  

 Prof. De Marco informou à Comissão sobre o prêmio de Menção Honrosa PIBIC que ele 
recebeu como orientador da aluna Laís Marconato Corsi, com o trabalho “O circo e as 
intervenções da educação física na educação infantil”. Recebeu os parabéns da Comissão 
de Ensino. 

 Profa. Paula informou que está havendo uma Sindicância pelo furto de R$2.300,00 da 
Atlética da FEF. Sugeriu à Comissão que qualquer indício de furto deve ser encaminhado à 
direção, que está tomando providências. 

 
Nada mais havendo, a profa. Elaine agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 
16:10h.  


