
 
 

RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

08 de novembro de 2017 

 
RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA DA UNICAMP, realizada em 08 de novembro de 2017, na Sala de Reuniões 01, teve início às 
15h00, foi presidida pele Profa. Dra. Paula Teixeira Fernandes, Coordenadora de Graduação. Estiveram 
presentes os Professores Doutores: Marco Carlos Uchida, Coordenador Associado de Graduação, 
Mário Luiz Ferrari Nunes, do Departamento de Educação Física e Humanidades, Maria Luisa Tanure 
Alves, do Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada. Justificaram ausência os Profs. Drs. 
Ricardo Machado Leite de Barros, do Departamento de Ciências do Esporte, Cláudia Beatriz C. 
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. 

 
Pauta 

 Resumo da Reunião de outubro: foi feita uma alteração para melhorar a redação. Aprovado por 

unanimidade.  

 

Informes: 

 I Colóquio de Formação Profissional em EF e Esporte USP/UNICAMP - 17 de outubro de 2017. 

Foi falado sobre o evento na USP, que contou com a participação ativa da UNICAMP.  

 CPFP - Informes da última reunião: criação de um Grupo de Trabalho (GT) para discutir a 

Resolução do CEE e, para isso, foi solicitado que cada curso indicasse um Professor para 

participar da próxima reunião do GT. O Prof. Mário foi indicado para representar a FEF. Foi 

informado que houve discussão a respeito dessa Resolução no CONBRACE.  

 NDE: Resumo do Semestre deverá ser apresentado uma semana antes da reunião do Núcleo. 

 A Coordenação falou à Comissão de Ensino sobre as atualizações da página da Graduação no 

site da FEF. Informou que ainda têm muitas disciplinas com o Programa desatualizado e que 

solicitará, via e-mail, aos docentes destas disciplinas que nos enviem os programas atualizados. 

 Aula Inaugural: a Profa. Paula parabenizou e comentou sobre o sucesso da aula de 2017, 

ministrada pelos docentes Prof. Mário e a Profa. Larissa Galatti. Segundo o calendário DAC, a 

primeira semana de aulas será na última semana de fevereiro e, por isso, a aula inaugural 

deveria acontecer no dia 28, quarta-feira. A sugestão foi trazer dois ex-alunos, um que falará 

mais sobre a parte de pós-graduação e outro, sobre a área esportiva. A partir desta sugestão, os 

nomes estão sendo então pensados.  

 
Esgotados os assuntos da Pauta a Profa. Paula agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 
15h30. 


