
 
 

RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

13 de setembro de 2017 

 

RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA DA UNICAMP, realizada em 13 de setembro de 2017, na Sala de Reuniões 1, teve início às 
14h10, foi presidida pela Profa. Dra. Paula Teixeira Fernandes, Coordenadora de Graduação. Estiveram 
presentes os Professores Doutores: Marco Carlos Uchida, Coordenador Associado da Graduação, 
Ricardo Machado Leite de Barros, do Departamento de Ciências do Esporte, Mário Luiz Ferrari Nunes, 
do Departamento de Educação Física e Humanidades, Maria Luiza Tanure Alves, do Departamento de 
Estudos da Atividade Física Adaptada e Cláudia Beatriz de Castro Nascimento Ometto da Faculdade de 
Educação e o representante Discente Vinicius Pereira Chieppe. 

A Profa. Paula deu as boas vindas e agradeceu a presença dos membros da Comissão de Ensino 
iniciando à reunião às 14h10. Solicitou a inclusão de mais um item à Pauta, visita técnica ao Núcleo de 
Alto Rendimento em São Paulo, por ter sido solicitado depois de fechada a pauta, que foi aprovado por 
unanimidade. 

 

Pauta 

 Resumo da Reunião de agosto: após a correção de uma data, foi votado e aprovado por 
unanimidade. 

 Verba para locação de Transporte para Tempo Lúdico Empresa Junior – FEF para Campeonato 
de vôlei de areia. A Comissão de Ensino colocou em discussão e a questão principal foi o a 
proximidade do local. Colocado em votação, foram 5 votos contrários ao pedido e 1 voto 
favorável. Por isso, não foi aprovado e foi então sugerido que a entidade encaminhe este 
pedido ao CAEF, pois este dispõe de verba que poderia ser utilizada para auxílio neste sentido. 

  Ajuda de custo para professor visitante na disciplina EF416 - Esporte Coletivo. Aprovado o 
pedido por unanimidade (valor de R$150,00, seguindo as regras da CG). 

 Reserva de Espaço Físico: A Coordenação de Graduação tem encontrado alguns problemas no 
sistema de reservas de espaço físico e que, por isso, não assumirá a responsabilidade de liberar 
as reservas de espaço para o momento.  Houve a indicação que os estudantes devam solicitar 
às entidades estudantis (e.g. CAEF, Atlética e Empresa Júnior) para que envie um ofício ao setor 
responsável pedindo a liberação da reserva, neste caso a própria graduação. Foi sugerido que 
cada setor/área responsável crie regulamentação para o uso dos seus espaços. A Comissão de 
Ensino manifestou total apoio a Coordenação em qualquer decisão relacionada ao assunto. 

 Revalidação de Diploma - Camila Alves Ferreira: A comissão que analisou o processo negou a 
revalidação e diante do exposto. A Comissão de Ensino ratificou por unanimidade o parecer 
realizado, portanto, negando a Revalidação do Diploma da solicitante. A Comissão sugeriu que 
a Coordenação discuta o processo de Revalidação de Diplomas no CONSU ou na CCG, para que 
o solicitante analise antecipadamente com as coordenações de cursos a real possibilidade de 



 
 

uma revalidação, com isso evitaria  o custo e todo trabalho relacionado a esse processo de 
Revalidação. 

 Programa de Pós Doutorado, - Diego Trevisan Brunelli, EF 215 e EF 532. Foi proposta a retirada 
de pauta para se estudar a regulamentação da UNICAMP e se criar normativas para a FEF-
Unicamp sobre a questão do pós-doutorando ministrar aulas na graduação. Será encaminhada  
a regulamentação aos Departamentos para discussão e deve retornar à Comissão de Ensino 
para discussão e futura aprovação. A Comissão aprovou por unanimidade a retirada de Pauta. 

 Reconsideração de Matrícula - aluno Aldenir Antunes: foi discutido o processo, votada e 
aprovada por unanimidade a reconsideração de matrícula/prorrogação de prazo de 
integralização a partir do 1º semestre de 2018, condicionado a bom desempenho neste ano, 
para concessão de prorrogação até 2019. 

 Reconsideração de Matrícula - Ana Paula de Lima Bittencourt: no processo, a estudante solicita 
o trancamento de matrícula. A Comissão aprovou por unanimidade o pedido.  

 Solicitação de 2 ônibus para dia 11/nov/2017 para visita Técnica ao Núcleo de Alto Rendimento 
- NAR no Complexo Esportivo Joeg Bruder, em São Paulo, pela Profa. Mara Patrícia: a Comissão 
aprovou o mérito da solicitação por unanimidade. 

 

Informes: 

 A Coordenação apresentou e deu às boas vindas ao Representante Discente Vinícius nessa 
Comissão. 

 I Colóquio de Formação Profissional em Educação Física e Esporte – USP/UNICAMP, dia 
27/out/2017: A Coordenação informou que haverá discussões sobre a Graduação em Educação 
Física e que as inscrições são limitadas. 

 GT - Cotas: Foi sugerido ao GT incluir a questão de cotas para pessoas com deficiência também. 
Foi informado à Comissão que haverá um grande debate pelos alunos da UNICAMP sobre o 
assunto. 

 

 

Após esse item, a Profa. Paula encerrou a reunião agradecendo a presença de todos às 15h50. 


