
 
 

RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

11 de outubro de 2017 

 
RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA DA UNICAMP, realizada em 11 de outubro de 2017, na Sala de Reuniões 01, teve início às 

14h09, foi presidida pelo Prof. Dr. Marco Carlos Uchida, Coordenador Associado de Graduação. 

Estiveram presentes os Professores Doutores: Ricardo Machado Leite de Barros, do Departamento de 

Ciências do Esporte, Mário Luiz Ferrari Nunes, do Departamento de Educação Física e Humanidades, 

Maria Luisa Tanure Alves, do Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada e o representante 

Discente Vinicius Pereira Chieppe. Justificaram ausência as Profas. Dras. Eliana Ayoub, da Faculdade de 

Educação e Paula Teixeira Fernandes, Coordenadora de Graduação da FEF. 

O Prof. Uchida deu as boas vindas e agradeceu a presença dos membros da Comissão de 

Ensino iniciando à reunião às 14h09. 

 

Pauta 

 Resumo da Reunião de setembro: votado e aprovado por unanimidade. 

 Programa de Pós Doutorado - atribuição de percentual de aulas: O DEAFA propôs o mesmo 

padrão adotado pela Pós-Graduação ao PED-B, carga didática de até 80% e os 20% atribuídos 

ao docente responsável. O DEFH e o DCE propuseram seguir a deliberação do CONSU-A-

012/2012, a qual não prevê teto para a carga didática para aulas na graduação. Discutiu-se 

como se daria a votação, e de forma consensual decidiu-se que se votasse a proposta de uma 

norma da própria unidade, com carga horária máxima ao Pós-Doutorando. A Comissão através 

de votação definiu que não haveria uma norma da unidade para esta questão, seguindo-se 

então a norma da UNICAMP, analisando cada caso em particular (votos: 1 favorável, 2 

contrários e 1 abstenção). 

 Relatório de Atividades Prof. Dr. Luiz Eduardo Barreto Martins: Após leitura do Parecer, a 

Comissão votou e aprovou por unanimidade. 

 

Informes: 

 Reserva de Espaço Físico: A Coordenação informou que foram feitos os ajustes no Sistema e 

que os alunos deverão solicitar reserva de espaços às Entidades Estudantis da FEF e que as 

mesmas, através de ofício, solicitarão as reservas à Coordenação de Graduação. 



 
 

 Avaliação dos docentes (questionário já utilizado): Informada a Comissão da aplicação de uma 

avaliação, foi sugerido que este assunto seja encaminhado aos departamentos para discussão  

e inserção em Pauta de Reunião, antes da sua aplicação. O representante dos estudantes, 

Vinícius Pereira Chieppe relatou que os alunos cobram a avaliação de Cursos, mas aquela 

existente no calendário da DAC, através assembleia ampliada com alunos, docentes e 

Coordenação de Graduação. A Coordenação se comprometeu em realizar, a partir de 2018, a 

avaliação através de reunião com os estudantes, mas antes será feita uma análise na tentativa 

de utilizar um modelo apropriado para os devidos fins.. 

 I Colóquio de Formação Profissional em EF e Esporte USP/UNICAMP – 17 de outubro de 2017: 

O Prof. Uchida informou os horários do evento (09h00 às 16h00), com a saída às 7h da manhã 

da Unicamp, com docentes e estudantes da FEF. 

 CPFP - Informes da última reunião: Informou que o CEE prorrogou o prazo para a entrega dos 

Relatórios. 

 

 

Após esse item a Prof. Uchida encerrou a reunião agradecendo a presença de todos às 15h10. 


