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RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO: 

08 de abril de 2015 
 
 
RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA DA UNICAMP, REALIZADA EM O8 DE ABRIL DE 2015, na sala de reuniões 1, às 13h, sob a 
presidência da Profa. Elaine Prodócimo (CG). Estiveram presentes os Professores Doutores: Paula 
Teixeira Fernandes, coordenadora Associada da Graduação; 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. Os representantes discentes, Marjori Laporte e Bruno 
Dias Ferreira não compareceram. A Profa. Eliana Ayoub justificou ausência. 
Importante salientar que esta reunião estava marcada para dia 01 de abril, às 14h, mas por falta 
de quórum, foi alterada para esta data.  
 

EXPEDIENTE:  

A Profa.  Elaine deu as boas vindas à Comissão de Ensino e iniciou a reunião às 13h05. 
Foi submetida a aprovação da pauta com a inserção dos temas: Vagas Remanescentes e 
Reconhecimento do Curso. Esta pauta alterada foi aprovada por unanimidade.  

 

PAUTA:  

 Pedido de ajuda de custo - Profa. Dra. Silvia C. F. Amaral: dois ônibus para levar os alunos da 
disciplina EF313 - Fundamentos Teóricos do Lazer, das duas turmas para atividade de campo no 
SESC.  Pedido aprovado por unanimidade.  

 Pedido de ajuda de custo - Profa. Dra. Elaine Prodócimo: ajuda de custo para prof. Mario Luiz 
Ferreira Nunes ministrar palestra para todos os alunos da Graduação no dia 30 de abril de 2015, 
sobre o tema Neoliberalismo, Educação e a nova cidadania, promovida pelo grupo EscolaR. 
Pedido aprovado por unanimidade.  

 Criação de Disciplina: “Basis of resistance training and applied kinesiology”, sob a 
responsabilidade do Prof. Dr. Marco Carlos Uchida. Será a primeira disciplina ministrada em 
inglês na FEF, o que fortalece o programa de internacionalização da UNICAMP. Será uma 
disciplina eletiva, sem pré-requisitos sobre Treinamento de Força e Cinesiologia Aplicada. A 
ideia é abrir esta disciplina também para alunos de outros cursos da UNICAMP. A carga didática 
será dividida em uma parte teórica (50%) e uma parte prática (50%), com o objetivo dos alunos 
se familiarizarem com os termos da disciplina em inglês, aproximando-se do Programa Ciência 
sem Fronteiras. Aprovada por unanimidade. 

 Criação de Disciplina: Capoeira, a pedido do Prof. Dr. Edivaldo Gois Junior, chefe do DEFH. Esta 
disciplina “Pedagogia da Capoeira” está sendo proposta pelo Prof. Dr. Odilon José Roble por 
não ter na FEF nada parecido com o tema. Foi pensado primeiro em ser criada como uma 
disciplina eletiva, mas por se tratar de um tema da cultura corporal e possível de ser trabalhado 
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nos diferentes âmbitos de ação da Educação Física, foi proposta pelo DEFH, sob orientação da 
CG, na forma de pedagogia. Aprovada por unanimidade. 

 Processo de Revalidação de Diploma do aluno Everton S. Kida. Esta revalidação teve em 
fevereiro de 2015 seu parecer emitido, pela comissão responsável (professores Mara Patrícia, 
Roberto Vilarta, Elaine Prodócimo e Paula Fernandes) com o resultado final de não equivalência 
entre os cursos, negando a solicitação do candidato. Porém, neste parecer foi dada aprovação 
Ad Referendum CG/FEF a fim de ser encaminhado para a Congregação de fevereiro. Para ter 
seu poder legitimado e ser arquivado pela DAC, precisa ser referendado o ad referendum pela 
Comissão de Ensino e, por este motivo, foi colocado na reunião atual para ser votado. 
Importante lembrar que este parecer já foi aprovado inclusive pela Congregação FEF. Este 
parecer levantou a discussão dos critérios de revalidação dos diplomas de graduação. Prof. 
Ricardo enfatizou a importância de se pensar no contexto da Universidade de origem do 
diploma, no conteúdo geral da formação em Educação Física e não em disciplinas isoladas. 
Sugeriu-se a ideia de se fazer uma lista com as Universidades de excelência em Educação Física 
no mundo para facilitar este processo. Colocado em votação, o parecer teve uma abstenção e 3 
votos favoráveis.  

 Indicadores de Qualidade do Ensino de Graduação EA2. O EA2 solicita que cada unidade 
elabore um documento que contemple alguns itens enviados sobre o perfil do aluno concluinte, 
os indicadores de qualidade do curso, o envolvimento com outras instâncias. Como temos o 
prazo de 29 de maio para enviar este relatório, foi sugerido a princípio que os representantes 
levassem o tema para seus departamentos para discussão. Porém, depois de discutir sobre o 
assunto, ficou decidido (por unanimidade) que as Coordenadoras de Graduação (Elaine e Paula) 
elaborem um documento inicial e passam para os representantes e chefes de departamento 
para sugestões. Desde já, os representantes devem expor nos departamentos este assunto.  

 Trancamento de Matrícula do aluno Cassio D. P. Rodrigues. Este processo tramita desde 2012, 
com sucessivos pedidos de trancamento subsequentes. Foram aprovados 4 trancamentos, e já 
foram negados 2 pedidos, sendo esse o sétimo pedido consecutivo. Como já houve 2 negativas 
por parte da coordenação, foi encaminhada a solicitação à comissão de ensino para avaliação 
dos pares, referendando ou não a decisão que vem sendo tomada pela coordenação. Por 
unanimidade foi aprovada a negativa ao pedido do aluno.  

 Projeto Pedagógico (PP) do Curso. Como todos sabem, nosso projeto foi alterado para atender 
às resoluções da deliberação do Conselho Estadual de Educação. Após estas mudanças 
(informações das deliberações, alterações nas ementas, acerto das cargas horárias, atualização 
de docentes), foi enviado para a CPFP (Comissão Permanente de Formação de Professores) e 
aprovado. Agora, este PP precisa ser aprovado pela Congregação para com esta aprovação, ser 
encaminhado para o reconhecimento do curso. Para este passo, todos os representantes 
receberam os documentos antes da reunião para poder votar no mesmo. Aprovado por 
unanimidade. 

 Vagas Remanescentes. Foi analisado o texto do atual edital para o concurso de vagas 
remanescentes e foi decidido pela manutenção das atuais disciplinas de concurso e alteração 
do texto sobre a compatibilidade de currículo, acrescentando a informação que “serão 
consideradas para fins de análise de compatibilidade de currículo apenas as disciplina 
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concluídas pelo solicitante e com aprovação no ato da entrega dos documentos”. Aprovado por 
unanimidade. 

 
 
Nada mais havendo, a profa. Elaine agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 
14:15h. 
 


