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RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO: 

11 de março de 2015 
 
 
RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA DA UNICAMP, REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2015, 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; Ademir de Marco, representante do 
Departamento de Educação Física e Humanidades; Ricardo Machado Leite de Barros, 
representante do Departamento de Ciências do Esporte; José Júlio Gavião de Almeida, 
representante do Departamento de Atividade Física Adaptada;  Marjori Laporte e Bruno Dias 
Ferreira, representantes discentes. A Profa. Eliana Ayoub justificou ausência. 
 

EXPEDIENTE:  

A Profa.  Elaine deu as boas vindas à Comissão de Ensino e iniciou a reunião às 14h15. 
Foi submetida a aprovação da pauta com a inserção dos temas: Aula Magna, Reunião da Comissão 
Permanente de Formação de Professores. Esta pauta alterada foi aprovada por unanimidade.  

 

PAUTA:  

 Pedido de Ajuda de Custo para Obede Monteiro Matos, bombeiro, que ministrará palestras na 
disciplina EF109 Socorros de Urgência, a convite da Profa. Dra. Cláudia Regina Cavaglieri. Como 
não havia documentos comprovando a cidade onde reside, o pedido foi votado e aprovado por 
unanimidade, faltando apenas verificar a viabilidade do pedido se for da cidade de Campinas ou 
fora de Campinas.  

 Pedido de Ajuda de Custo para Eduardo Aldegher, fisioterapeuta, que ministrará palestras na 
disciplina EF109 Socorros de Urgência, a convite da Profa. Dra. Mara Patrícia Traina Chacon-
Mikahil. Como não havia documentos comprovando a cidade onde reside, o pedido foi votado e 
aprovado por unanimidade, faltando apenas verificar a viabilidade do pedido se for da cidade 
de Campinas ou fora de Campinas (da mesma maneira que o pedido acima).  

 Pedido de Ajuda de Custo para Maria Luza Belotto, que ministrará palestras na disciplina EF512 
Adaptações do Sistema Orgânico ao Treinamento Físico, a convite da Profa. Dra. Mara Patrícia 
Traina Chacon-Mikahil. Como não havia documentos comprovando a cidade onde reside, o 
pedido foi votado e aprovado por unanimidade, faltando apenas verificar a viabilidade do 
pedido se for da cidade de Campinas ou fora de Campinas (da mesma maneira que os pedidos 
acima).  

 EF814 – Seminário de Monografia. A profa. Elaine expôs a proposta da Coordenação de 
Graduação de alterar a sistemática desta disciplina. Atualmente, esta disciplina tem quatro 
turmas, duas para o período integral e duas para o período noturno, com dois professores 
responsáveis, um para cada turma de cada turno. A nova proposta enfatiza um esquema similar 
à disciplina EF714, no qual cada professor é responsável por sua turma. A proposta é abrir uma 
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turma para cada professor, sendo que este professor administra a orientação, a marcação da 
data da apresentação do TCC, a escolha da banca, os horários de reunião com o(s) 
orientando(s). Isso evitaria problemas na apresentação dos trabalhos, na reserva de salas, nos 
certificados, além de valorizar as horas de orientação por meio da carga didática. Cada aluno se 
matricula na turma do seu orientador e fica a critério do mesmo estabelecer a data da 
apresentação e da entrega do TCC, podendo acontecer desde a primeira semana até a 15ª 
semana de aula da disciplina, no final do período letivo. Os professores que não tiverem alunos 
matriculados terão suas turmas fechadas naquele semestre, de maneira automática pelo 
Sistema da DAC. As reservas de sala deverão ser solicitadas à Graduação, sendo que a CG 
manterá por todo o semestre uma sala de aula específica para reuniões de professores e 
orientandos e para apresentação dos TCCs. Sendo aceito e aprovado este novo esquema, a CG 
elaborará um documento com as normas de funcionamento desta disciplina neste novo 
formato, devendo ser aprovado nas próximas reuniões da CG. Depois de exposta, a Comissão 
foi favorável, dizendo ser um processo mais ágil e específico e aprovou por unanimidade esta 
nova proposta que passa a vigorar já no 2º semestre de 2015. 

 Aula Magna. Devido à alteração de calendário por causa da greve do ano passado, a matrícula 
aconteceu até a semana passada e por isso, a discussão da aula magna não aconteceu. Porém, 
o prof. Marco Bortoleto lembrou desta atividade e sugeriu o nome do Prof. Marcos Meira para 
ministrar a aula Magna aos alunos da graduação por seu envolvimento na questão dos 
currículos de formação de professores de Educação Física. Além disso, gentilmente cedeu 
1h30m de sua aula da turma do noturno para este fim. Esse item foi aprovado por 
unanimidade, estando vinculado a uma ajuda de custo, conforme as normas da CG. 

 Reforma Curricular. Primeiro, foi colocada a proposta de se fazer uma adaptação de alguns 
itens pontuais na grade curricular do catálogo vigente (como alterações de semestres, de 
créditos, de ordem de algumas disciplinas). Porém, foi enfatizado pelo prof. Ricardo a 
necessidade de uma reforma mais ampla. Depois de muita discussão positiva sobre a reforma, 
ficou decidido que há alguns pontos maiores a serem alterados, que impactarão na sequência 
dos catálogos nos próximos anos, como a mudança de semestre de algumas disciplinas e a  
equivalência de estágio licenciatura e bacharelado, a opção de dois cursos licenciatura e 
bacharelado, a noção de um conjunto com uma avaliação de curso concreta, a discussão dos 
eixos temáticos. Prof. Gavião sugeriu uma discussão também a respeito do TCC, questionado se 
a monografia é a única ferramenta de trabalho de conclusão de curso. Dessa maneira, ficou 
decidido que os representantes da CG levem para seus departamentos estas considerações e 
peçam para todos apresentem as suas sugestões. Com este material, haverá uma reunião 
aberta a todos os professores e alunos no dia 15 de abril, às 14:30h para discussão destes 
temas para dar continuidade à reforma curricular.   

 Reunião da Comissão Permanente de Formação de Professores (CPFP). A professora Elaine 
falou que após a alteração das ementas por causa da deliberação 126, foi feito um documento 
para atender às demandas. Estes documentos foram enviados para a CPFP e agora, aguarda 
aprovação. Sobre esse item, na próxima quinta-feira, haverá uma reunião da CPFP para 
discussão dos PPPs de todos os cursos de licenciatura da Unicamp e seus respectivos pareceres. 
As coordenadoras Elaine e Paula estarão afastadas por congressos. Assim, foi solicitado que 
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algum professor da Comissão represente a FEF nesta reunião. O prof. Ademir de Marco se 
prontificou e só aguarda a confirmação do horário e local.   

 

INFORMES: 

 Reconhecimento do Curso. Como exposto na reunião anterior da CG, agora que o documento 
foi entregue à CPFP, esperamos o parecer e, em seguida, a Coordenação da Graduação 
elaborará um relatório síntese para enviar para a DAC para dar início ao processo de 
Reconhecimento do Curso. 

 Relatório - Salas de Aula. Depois de alguns pequenos problemas nas primeiras semanas de aula 
(Datashow com problema, “choque” de reservas de salas), estamos em processo de melhoria e 
a equipe do Apoio Técnico Didático tem contribuído para isso. Sugestões são muito bem vindas. 
Foi exposto que houve um problema com o sistema de reserva de salas, mas que agora já está 
resolvido pela informática.  

 UPA 2015. Foi solicitado aos representantes que consultem os docentes dos respectivos 
departamentos para já começarmos nosso preparo para a UPA 2015.  

 Edital FAEPEX. A data deve estar próxima, por isso, foi solicitado aos representantes que 
consultem os docentes dos departamentos o que precisam para utilizar nas disciplinas e 
melhorar o ensino de graduação. Só é importante lembrar que os pedidos serão divididos de 
acordo com a quantidade de professores que solicitarem e o valor do edital.  

 
Nada mais havendo, a profa. Elaine agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 
15:35h. 
 


