
 
 

RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

30 de novembro de 2016 

 

RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP, REALIZADA EM 30 de novembro de 2016, na sala de reuniões 
01, teve início às 15h05, presidida pela Profa. Dra. Paula Teixeira Fernandes, Coordenadora de 
Graduação. Estiveram presentes os Professores Doutores: Marco Carlos Uchida, Coordenador 
Associado da Graduação; Mário Luiz Ferrari Nunes, representante do Departamento de 
Educação Física e Humanidades; Maria Luiza Tanure Alves, do Departamento de Atividade Física 
Adaptada e a representante discente Vivian Castilho de Lima. Justificaram ausência: Prof. Dr. 
Ricardo Machado Leite de Barros, do Departamento de Ciências do Esporte e Profa. Dra. 
Cláudia Beatriz de Castro Nascimento, representante da Faculdade de Educação.  

 

Expediente 

 Registro acadêmico FCA: a profa. Paula informou que o curso de Ciências do Esporte, da 
FCA está pedindo alteração no nome do bacharelado por problemas com o CREF. Por 
isso, a PRG pediu uma reunião com os membros da CCG (catálogos) para que aprovem 
este novo nome. A partir de agora, a sugestão é que no diploma da FCA apareça 
“Bacharelado em Educação Física - Ciências do Esporte”.  

 Colação de Grau: acontecerá no dia 27 de janeiro de 2017, sexta-feira, às 19h, no Centro 
de Convenções da UNICAMP. Todos os professores e funcionários estão convidados.  

 Exames: depois do e-mail enviado para todos os docentes perguntando as datas dos 
exames, conseguiremos terminar o semestre ainda em dezembro, mesmo depois da 
greve. Os professores que não responderam ao e-mail foram considerados dentro do 
prazo previsto (até 22 de dezembro). 

 Vagas Remanescentes: este ano, tivemos 3 pedidos de alunos de outras universidades. 
Depois da análise dos históricos acadêmicos, dois alunos foram chamados para fazer a 
prova, que acontecerá no dia 13 de dezembro de 2016.  

 Finanças 2016-2017: em virtude do contingenciamento da Reitoria e das férias da 
Camila, falaremos sobre isso no início de 2017.   

 Revalidação de Diploma: cada pedido de revalidação será avaliado por uma comissão 
composta por membros da Comissão de Ensino e, quando necessário, professores da 
unidade poderão ser consultados para auxiliar no processo.  

 Resumo das atividades do 2º semestre de 2016: profa. Paula e prof. Uchida ressaltaram 
os principais pontos trabalhados neste primeiro semestre da nova gestão da 
coordenação, entre os quais destacam-se: atitude positiva diante da greve; semestre 
letivo alterado, porém com término previsto - mesmo com exames - até dia 22 de 
dezembro; realização da colação de grau do meio do ano; realização da UPA-FEF e CIC-



 
 

2016; parceria com Jogos Panamericanos de Jovens - março de 2017; novas normas de 
seleção PAD; comunicados das reuniões de instâncias superiores; grade horária inserida 
no novo sistema DAC.  
 

 

Pauta 

 Resumo da Reunião da Comissão de Ensino de outubro de 2016: aprovado por 
unanimidade. 

 Solicitação do LABFEF para editais FAEPEX Ensino/Graduação. Em ofício endereçado à 
CG, o LABFEF solicitou que o LABFEF possa ser órgão solicitante junto aos editais FAEPEX 
Ensino/Graduação. Depois de muita discussão, o pedido foi indeferido (com 3 votos 
contra o pedido e 1 voto a favor), considerando que cada docente/Departamento já 
realiza seus pedidos, suprindo assim as necessidades do LABFEF.  

 PAD: depois de discutidas nos Departamentos, as novas normas de seleção para o PAD 
foram aprovadas por unanimidade.  

 

Esgotados os assuntos da Pauta, os coordenadores parabenizaram a Comissão pelo andamento 
desta reunião, desejaram ótimo final de ano e encerraram a reunião às 16h05. 


