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RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO: 

01 de outubro de 2014 
 

RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP, REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2014, na sala de aula 06, 
às 14h, sob a presidência da Profa. Elaine Prodócimo (CG). Estiveram presentes os Professores 
Doutores: Paula Teixeira Fernandes, coordenadora Associada da Graduação, Jocimar Daólio 
(que substituiu Ademir de Marco) como representante do Departamento de Educação Física e 
Humanidades; Renato Barroso da Silva (que substituiu Ricardo Machado Leite de Barros), 
representante do Departamento de Ciências do Esporte; a representante Discente Márjori 
Laporte e o aluno Bruno Dias Ferreira (que compareceu como convidado da aluna Márjori com 
aprovação da CG; não teve direito a voto, mas teve direito a voz). Justificaram ausência a Profa. 
Eliana Ayoub (FE) e o Prof. Gustavo Luiz Gutierrez (DEAFA). A representante Discente Bianca 
Blanco não compareceu. 

 

Itens de pauta:  

 Aprovou-se a pauta, com a inclusão do assunto referente à solicitação de verbas. 

 Normas para utilização da Verba da Graduação: a Profa. Paula apresentou a proposta das 
regras para utilização de verba da graduação, lendo e explanando cada item. Informou que 
a demanda vem aumentando a cada ano, mas que ainda não havia uma regra para que a 
graduação pudesse se organizar e planejar os gastos. Por isso, a importância dessas normas 
aprovadas nesta comissão. Falou também da necessidade e da importância do 
preenchimento dos modelos de formulários e do acompanhamento dos docentes ao 
processo das solicitações via BEC. Cada item das normas foi discutido com os presentes e a 
resolução final está em anexo, com informações sobre: materiais para uso em disciplinas, 
ajuda de custo para professor visitante, auxílio para participação em eventos (professores e 
alunos), pedidos extras, despesas com o programa de graduação e eventos relacionados à 
graduação. Importante ressaltar que estas normas foram aprovadas aqui (por unanimidade) 
em caráter experimental e tem a duração máxima de um ano. Depois deste período e com 
as alterações necessárias, estas normas serão rediscutidas e aprovadas em caráter 
permanente. 

 Aprovação de pedido de auxílio para Profa. Dra. Mara Patrícia: pedido de dois ônibus, para 
uma atividade da disciplina EF213, no valor aproximado de R$1.000,00 (hum mil reais). 
Aprovado por unanimidade. 

 Pedido de ajuda de custo para Coordenação de Graduação para participar do evento “I 
Seminário Internacional de Formação Profissional no campo da Educação Física. Semana 
Científica”, de 5 a 7 de novembro de 2014, em Goiânia. A Profa. Elaine informou que este 
Seminário é um momento importante para fazer contatos para intercâmbios e trazer à FEF 
novas experiências de outras Instituições Internacionais que estarão presentes no evento. 

 



Aprovado por unanimidade, contemplando o item 6 das normas para uso de verbas da 
graduação, aprovadas nesta reunião. Aprovado por unanimidade. 

 Revalidação de Diplomas: Gleidison Roberto dos Santos e Andrew Felipe Martins. Profa. 
Elaine informou há 4 pedidos na Coordenação, que estão sendo analisados por uma 
comissão de 3 membros da comissão. Dois destes pedidos são destes alunos citados aqui. 

o Pedido de Andrew Felipe Martins (diploma dos EUA) - negado, conforme descrito no 
parecer. A Profa. Elaine falou da exigência do TCC, da equivalência de disciplinas e 
da igualdade de carga horária, parâmetros condicionais para aprovação do processo 
e não presentes no curriculum do aluno. 

o Pedido de Gleidison Roberto dos Santos (diploma de Cuba) para licenciatura e 
bacharelado - aprovado se realizar as pendências sugeridas no parecer: apresentar o 
TCC no Bacharelado. E para Licenciatura, cursar as disciplinas pedagógicas faltantes 
que complementam o curriculum. 

Os dois pedidos então foram votados e aprovados por unanimidade, com as alterações 
propostas. 

 Aprovação dos Relatórios de Atividades da Profa. Dra. Helena Altmann. Foram lidos, pela 
profa. Paula, os dois relatórios trienais da professora Helena (2007-2011 e 2011-2014). 
Depois de discutidos alguns itens, como a quantidade de alunos atendidos e o nível MS da 
professora, os relatórios foram aprovados por unanimidade. 

 Dispensa nos dias do ENEF para os participantes e adiamento das provas. A representante 
discente Márjori falou sobre o ENEF, informando que a dispensa dos alunos é uma 
solicitação dos alunos que participarão do evento. Os participantes terão certificados que 
comprovarão presença. Foi falado, pela coordenação da CG, que institucionalmente a 
Graduação não pode liberar os participantes e nem solicitar o adiamento de provas. Os 
alunos têm direito a 25% de faltas e eventos deste tipo devem ser incluídos nesta 
porcentagem. Sobre matéria dada, trabalhos e provas, os alunos devem conversar 
diretamente com os professores antes realização do evento. O CAEF enviará um documento 
a CG, que dará ciência e apresentará aos professores. 

 Reforma Curricular. A profa. Elaine entregou para cada presente a planilha das disciplinas 
da Licenciatura (Deliberação CEE-126 - Alteração disciplinas de Licenciatura), com a 
sugestão das mudanças nas ementas, conforme a reunião de reforma curricular do dia 24 
de setembro. Segundo esta planilha, algumas disciplinas não serão alteras e outras, terão 
alguns ajustes. A CE solicitou que esta planilha seja levada aos departamentos para 
sugestões de mudanças. Depois desta discussão nos departamentos, as ementas serão 
fechadas na reunião de reforma curricular, marcada para o dia 29 de outubro, às 14haberta 
para todos os interessados. 

 Pedido de verba para a Profa. Elaine para participação do evento em novembro no Uruguai. 
Depois de conversado sobre o evento, foi retirado de pauta. 

 

Informes: 

 Projeto FAEPEX. A CG fez uma solicitação totalizando 50 mil reais ao programa FAEPEX - 
linha Ensino, incluindo aparelho de som para o ginasinho, softwares e materiais para aulas 
práticas, tais como bolas, cones, etc. Não houve tempo para consulta aos docentes, uma 
vez que o prazo era exíguo. Nos próximos, todos os docentes serão informados. 



 Programas de disciplinas. Foi lembrado e pedido que os representantes levem aos 
departamentos o pedido dos programas de suas disciplinas. Foi lembrado da importância da 
colaboração de cada docente para o melhor andamento da FEF. E lembrando também que 
são os programas de todas as disciplinas oferecidas no ano e não somente deste semestre. 

 Site da graduação. Profa. Paula falou que a página eletrônica da graduação, em parceria 
com a Informática, está sendo reformulada. Pedem-se sugestões para sua melhoria. 

 A discente Márjori falou que os alunos das turmas do noturno solicitam mais atividades 
para o período. Foi pedido que ela faça um levantamento de quais atividades que eles 
desejam para que os professores possam programá-las. 

 Sugeriu-se a compra 10 tablets para uso da comissão de ensino. Prof. Renato sugeriu a 
compra destes equipamentos para uso na graduação, evitando assim o desperdício de 
papéis e facilitando o acompanhamento dos assuntos de pauta. A coordenação vai fazer um 
orçamento e verificar a possibilidade do pedido.  

 

Nada mais havendo, a profa. Elaine agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 
16h30m.  

 


