
 
 

RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

14 de março de 2018 

 
RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 
UNICAMP, realizada em 14 de março de 2018, na Sala de Reuniões 01, foi presidida pela 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 e Ricardo 
Machado Leite de Barros, ora representado por sua suplente Karine Jacon Sarro, do Departamento de Ciências 
do Esporte. A profa. Eliana Ayoub, da Faculdade de Educação justificou ausência. O representante discente 
Vinicius Pereira Chieppe faltou. 

A Profa. Paula deu as boas vindas e agradeceu a presença dos membros da Comissão de Ensino, 
começando pelos informes. Antes, solicitou a inclusão de pauta do item solicitação de ônibus para a disciplina 
EF313, ministrada pela Profa. Dra. Olívia Cristina Ferreira Ribeiro, que foi aprovada por unanimidade. 

 

Informes: 

 UPA 2018: o evento acontecerá no dia 19 de maio de 2018 com muitas atividades oferecidas 

pelos docentes e discentes (monitores) da FEF. Serão distribuídos a estes: camisetas, vale-

refeição para o restaurante universitário e autorização, apenas aos docentes, para 

estacionamento dentro da unidade. 

 CPFP: o Prof. Uchida informou que foram enviados documentos à PRG para renovação de 

reconhecimento do curso de Licenciatura em Educação Física, que serão enviados ao Conselho 

Estadual de Educação. Na CPFP, foram lidos os Projetos Pedagógicos de todos os cursos de 

licenciatura, e realizado um arquivo com diversos pontos de destaque sobre os cursos. Foi 

solicitado as comissões de ensino de cada unidade que façam as considerações sobre essas, 

destacando os pontos comuns e diferenças entre os cursos de licenciatura da Unicamp. 

 EAD na Graduação: há uma legislação da UNICAMP que autoriza o máximo de 20% do curso 

que pode ser feito em EAD. O Conselho de Farmácia quer determinar o EAD para o curso 

Farmácia em 100%. O curso fez uma Moção de Repúdio contra essa medida. Os cursos da Área 

da Saúde reuniram-se e discutiram sobre a Legislação e respeitando a mesma, será feito um 

documento que deve ser encaminhado à PRG. , e que esta fosse respeitada. 

 Ingresso 2019: a Coordenação de Graduação vai manter o que foi discutido no final do ano de 

2017 que já foi aprovado pela congregação.  

  

http://www.fef.unicamp.br/fef/contatos/docentes


 
 

Pauta 

 Resumo da Reunião de fevereiro: aprovado.  

 Liberação de Estágio - EWERTON CESAR SANTIAGO SILVA foi negado por unanimidade, por se 

tratar de uma atitude ilegal do aluno.  

 Reconsideração de Matrícula - ANA PAULA DE LIMA BITTENCOURT: esta aluna solicita 

reconsideração de matrícula pela terceira vez. A Comissão de Ensino não aprovou o pedido, 

sendo 3 votos contra e 1 voto favorável à solicitação da aluna. 

 Ad Referendum do Projeto Pedagógico - Licenciatura: já foi discutido e aprovado na 

Congregação e agora, foi aprovado por unanimidade. 

 Catálogo de Graduação 2019: aprovado por unanimidade, sem nenhuma alteração. 

 Solicitação de Ônibus: A Profa. Olívia solicitou dois ônibus para uma visita técnica ao SESC 

Campinas, como atividade da disciplina EF313. Um ônibus para o dia 25/04 ou 09/05, com saída 

às 8h30 para a turma do diurno e um ônibus para o dia 26/04 ou 10/05, com saída às 19h30 

para a turma do noturno. A Comissão aprovou por unanimidade. 

 

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

14h50. 


