
 
 

RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

14 de junho de 2017 

 
RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP, realizada em 14 de junho de 2017, na Sala de Reuniões 1, 
teve início às 14h10, presidida pelo Prof. Dr. Marco Carlos Uchida, Coordenador Associado de 
Graduação. Estiveram presentes os Professores Doutores: Mário Luiz Ferrari Nunes, do 
Departamento de Educação Física e Humanidades e Maria Luiza Tanure Alves, do 
Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada e a Profa. Dra. Eliana Ayoub da 
Faculdade de Educação. A Profa. Dra. Paula Teixeira Fernandes, Coordenadora da Graduação 
e o Prof. Dr. Ricardo Machado Leite de Barros, do Departamento de Ciências do Esporte, 
justificaram ausência. Não há representante discente. 

O Prof. Uchida deu as boas vindas e agradeceu a presença dos membros da Comissão 
de Ensino dando início à reunião, solicitando inversão de Pauta, que foi votada e aprovada por 
unanimidade. 

 
INFORMES 

 PAD - 2º semestre 2017: foi realizada a pré-seleção dos candidatos. Sugeriu-se informar 
aos inscritos que ficaram como suplentes, caso queiram permanecer no Programa como 
voluntários, estes seriam oficializados como PADs voluntários, portanto, constando 
frequências e avaliações. 

 Início do segundo semestre letivo: dia 31 de julho 2017, segunda-feira, conforme o 
calendário da DAC. 

 Licença Prêmio Prof. Dr. José Júlio Gavião de Almeida para o segundo semestre de 2017. 

  

PAUTA 

 Resumo da Reunião de Maio: aprovada com uma abstenção. 

 Verba para aquisição de materiais na disciplina Atividades Circenses e Educação Física: foi 
solicitada uma verba de R$ 1.020,00. Aprovado o mérito por unanimidade. Porém, foi 
sugerido a elaboração de critérios, com prazos pré-definidos, por semestre (por 
exemplo), para as solicitações e possivelmente com margem a rubrica para determinadas 
ações, atividades e compras de materiais. Nesta discussão, foi sugerido para a CG 
elaborar um plano de auxílio para as disciplinas, levantando as principais solicitações 
realizadas para poder analisar como, quando e onde é gasto a verba para ações da 
graduação.  

 Reconsideração de Matrícula - Isabela M. C. dos Santos, aprovou-se por unanimidade 
condicionada à integralização no 1º semestre de 2018. 



 
 

 Criação do NDE: aprovado por unanimidade o Regulamento para sua criação. 

 Discussão e definição das ações para atender a deliberação CEE n°111/2012: Foi discutido 
que a posição das três estaduais (USP, Unicamp e Unesp) seria de resistência a esta 
deliberação, e ainda questionou-se a legalidade das alterações dessa deliberação. O Prof. 
Uchida enalteceu a importância da participação do Prof. Mário Nunes no encontro das 
três Universidades Estaduais Paulistas junto a Comissão Estadual de Educação, além das 
reuniões que participa na Faculdade de Educação da USP. Pois, informações adicionais a 
nossa Comissão de Ensino foram fomentadas pelo docente. Para a tarefa solicitada pela 
Comissão Permanente de Formação de Professores (CPFP) – Unicamp, o preenchimento 
do quadro com os vetores para CNE e CEE, a decisão foi unânime da não realização por 
falta de subsídio, tempo e esclarecimento adequado, pois necessitaria de uma discussão 
mais profunda. 

 

Esgotados os assuntos da Pauta, o Prof. Uchida agradeceu a todos e encerrou a reunião às 
15h15. 


