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RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO: 

02 de setembro de 2015 

 
RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP, REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2015, na sala de reuniões 
1, às 14h, sob a presidência da Profa. Elaine Prodócimo, Coordenadora de Graduação. 
Estiveram presentes os Professores Doutores: Paula Teixeira Fernandes, Coordenadora 
Associada da Graduação; Edivaldo Góis Júnior substituiu ao Ademir de Marco, 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, Profa. Eliana Ayoub representante da 
Faculdade de Educação - FE. Os representantes discentes, Marjori Laporte e Bruno Dias Ferreira 
não compareceram (Marjori está de licença maternidade). 

 

EXPEDIENTE: 

A Profa. Elaine deu as boas vindas à Comissão de Ensino às 14h05 e solicitou as seguintes 
inclusões na pauta: Relatório de Atividades da Profa. Cláudia Regina Cavaglieri, solicitações de 
auxílios da Profa. Mara Patrícia Traina Chacon-Mikahil, do Prof. Marco Antônio Coelho 
Bortorleto, da Profa. Laurita Marconi Schiavon e da aluna Janini. Pauta aprovada por 
unanimidade. 

 

 UPA 2015: A Profa. Elaine agradeceu o empenho e a participação de todos que colaboraram 
para a realização do evento na FEF. Comentou que não houve nenhuma ocorrência de 
acidente na FEF. O Prof. Ricardo falou da necessidade de se abrir todos os portões da FEF 
para facilitar o acesso dos colaboradores e, principalmente, dos visitantes. Os membros da 
Comissão concordaram e firmaram que para o próximo evento os portões da FEF ficarão 
abertos durante o evento. 

 Colação de grau realizada em 14 de agosto de 2015: A Profa. Elaine agradeceu o trabalho e 
o comparecimento dos docentes e funcionários que prestigiaram a Cerimônia. Comentou 
que mesmo realizada em um ambiente improvisado (sala de dança do ginasinho), a 
cerimônia foi adequada. 

 Reunião das Disciplinas de Pedagogia e Aprofundamento: A Profa. Elaine informou que a 
reunião foi realizada e que poucos professores faltaram. Com isso, haverá um cronograma 
de oferecimento das disciplinas de pedagogia e aprofundamento, para facilitar os 
professores, a coordenação e os alunos. Os professores que faltaram nesta reunião 
ocuparão os espaços livres deste cronograma. Comentou que nesta reunião houve 
discussões sobre o curriculum da FEF e assim, para a reforma curricular, novas reuniões 
serão feitas, levando em consideração os eixos temáticos e os pré-requisitos das disciplinas.  

 



 Projeto de ensino FAEPEX: A Profa. Elaine informou que o projeto de ensino foi submetido 
ao FAEPEX, de acordo com o que ficou decidido na última reunião de Graduação. Os 
departamentos solicitaram os pedidos e o projeto final contemplou estes pedidos. Agora, 
precisa esperar o resultado. Falando neste assunto, o Prof. Uchida questionou sobre sua 
solicitação de materiais feita na gestão anterior - disse que o que foi pedido ainda não 
chegou e alguns itens já foram pagos. Sem resposta, a Coordenação de Graduação ficou de 
verificar junto ao Setor de Finanças da FEF esta situação. 

 

PAUTA: 

 Relatórios de Atividades do Prof. Dr. João Paulo Borin: Foram feitos dois pareceres para 
dois relatórios. Lidos pelo prof. Uchida. Depois de uma alteração sugerida devido ao cargo 
de coordenador de graduação, os dois relatórios foram aprovados por unanimidade.  

 Relatório de Atividades do Prof. Dr. Miguel De Arruda: Elaborado pelo prof. Ademir e lido 
pelo prof. Edivaldo. Aprovado por unanimidade. 

 Relatório de Atividades do Prof. Dr. Edivaldo Góis Júnior: Elaborado e lido pela profa. Paula. 
Aprovado, com uma abstenção. 

 Relatório de Atividades da Profa. Dra. Cláudia Regina Cavaglieri: foi atribuído à profa. Elaine 
para realização do parecer para a próxima reunião. 

 Revalidação de Diploma - aluno Miguel Felipe L.C. Antunes: Universidade de origem: 
Universidade de Coimbra. O candidato pede a revalidação para bacharelado e licenciatura 
na FEF. Depois do processo ter sido analisado por uma Comissão, observou-se que a carga 
horária do curso realizado é menor que a carga horária de nossos cursos e, além disso, o 
aluno não anexou sua monografia, que são exigências no processo de revalidação. O 
parecer foi submetido à Comissão de Ensino que sugeriu pedir o esclarecimento sobre o 
estágio realizado na universidade de origem para determinar em qual modalidade é mais 
adequado o pedido de revalidação (bacharelado ou licenciatura). Assim, será pedido 
esclarecimento ao candidato e a entrega de seu TCC, com a opção pela modalidade de 
revalidação.  

 Revalidação de Diploma - aluna Teresa Ortanon Barragan: No processo da aluna, não foi 
apresentada a monografia, que não foi exigência em seu curso, e, por isso, ainda não 
atende à exigência da Unicamp. Por isso, o parecer pede a apresentação da monografia. O 
processo será reencaminhado à DAC com a solicitação. Aprovado por unanimidade.  

 Normas da Disciplina EF 814: Foram incorporadas sugestões de mudança nas normas. 
Aprovado por unanimidade. As normas aprovadas seguem em anexo. 

 Pedido de ajuda de custo - Profa. Mara Patrícia: Dois ônibus para visita técnica ao Núcleo 
de Alto Rendimento (NAR), em São Paulo, no dia 15/10/2015, para os alunos da disciplina 
EF213 A e B. Solicitação aprovada por unanimidade. 

 Pedido de ajuda de custo - Profa. Laurita Marconi Schiavon: duas diárias para a vinda do 
Prof. Keith Russell, para ministrar duas aula nas disciplina EF445, nos dias 01 e 05/10/2015. 
Solicitação aprovada por unanimidade. 

 Pedido de ajuda de custo - Prof. Marco Antônio Coelho Bortoleto: uma diária para o Prof. 
Hardy Fink, para ministrar uma aula na disciplina EF644, no dia 01/10/2015. Solicitação 
aprovada por unanimidade  



 Pedido de ajuda de custo - Aluna Janini Leite Diniz (orientanda do professor Ademir de 
Marco): auxílio para apresentar trabalho científico no VII Congresso Paulista de Educação 
Infantil – III Simpósio Internacional de Educação Infantil a ser realizado entre os dias 04 e 
07 de novembro, em São Carlos. Solicitação aprovada por unanimidade, condicionada à 
aprovação do trabalho. 

 

Nada mais havendo, a Profa. Elaine agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 
16h15m. 

 

 


