
 
 

RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

11 de abril de 2018 

 

RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA DA UNICAMP, realizada em 11 de abril de 2018, às 14h00 na Sala de Aulas FF05, 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 Luiza Tanure Alves, do 
Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada e Ricardo Machado Leite de Barros, do 
Departamento de Ciências do Esporte. A Profa. Eliana Ayoub, da Faculdade de Educação. O 
representante discente Vinicius Pereira Chieppe faltou. 
 
A Profa. Paula deu as boas vindas e agradeceu a presença dos membros da Comissão de Graduação. 
Foi solicitada a inclusão de Pauta do item solicitação de ônibus para a disciplina EF514, ministrada pelo 
Prof. Dr. Edison Duarte e o informe sobre o Colóquio e Avaliação de Graduação. As inclusões foram 
aprovadas por unanimidade. 
 
 
Pauta 

 Resumo da Reunião da Comissão da Graduação de março:  foi feita uma correção e aprovado 

com uma abstenção. 

 Catálogo de Graduação 2019: a única alteração realizada foi na disciplina EF091, oferecida ao 

ProFis, pois precisou de mudança de período e adequação da Grade Horária no período. 

Aprovado por unanimidade. 

 Ingresso Vestibular 2019: Ofício PRG 075/2018, mantida a resolução de outubro de 2017 no 

que se refere às Olimpíadas, vagas indígenas e cotas. A outra proposta será encaminhada aos 

chefes dos departamentos. Aprovado por unanimidade. 

 Ajuda de Custo - aluno Luis Ricardo Sarti: apresentação de trabalho em congresso. Aprovado 

por unanimidade o valor de R$150,00 conforme resolução da Graduação. 

 Ajuda de Custo - professor visitante José Paulo Florenzano na disciplina EF416. Aprovado por 

unanimidade o valor de R$150,00 conforme resolução da Graduação. 

 Parecer em Relatório Docente - Prof. Dr. Orival Andries Junior: após leitura do parecer, 

aprovado por unanimidade. 

 Parecer em Relatório Docente - Prof. Dr. Gustavo Luis Gutierrez: após leitura do parecer, 

aprovado por unanimidade. 

 Parecer em Relatório Docente - Prof. Dr. Ricardo Machado Leite de Barros: após leitura do 

parecer, aprovado por unanimidade. 

 Solicitação de Ônibus - Prof. Dr. Edison Duarte para disciplina EF514: quatro visitas no dia 



 
 

29/05/2018: APAE e a Pró-Visão (Campinas); PEAMA (Jundiaí) e ARIL (Limeira). Aprovado por 

unanimidade. 

 

Informes: 

 Grade Horária 2º semestre de 2018 está sendo finalizada. Os departamentos discutirão a grade, 

o rodízio das eletivas e as possíveis licenças. Assim, disciplinas cujos professores sairão em 

licença deverão ser discutidas nos departamentos no sentido de suprir as necessidades do 

curso. A regra diz que o docente ao solicitar licença, tem que deixar outro docente em seu lugar 

para substituí-lo e assumir a disciplina. O Regimento da FEF atribui a responsabilidade das 

disciplinas à Coordenação de Graduação. 

 O II Colóquio de Formação Profissional em Educação Física e Esporte acontecerá no dia 

16/05/2018 aqui na Unicamp, CDC. Por isso, a próxima reunião da Comissão de Graduação será 

realizada em outro dia, ainda a ser combinado. A Coordenação convidou a todos para 

participarem desse evento. 

 A Avaliação de Graduação ocorrerá no dia 08/05/2018, conforme calendário DAC.  

 O Prof. Uchida, em nome da Comissão de Ensino, parabenizou a Profa. Eliana Ayoub por 

assumir a Coordenação do PIBID. 

 

Encerrados os assuntos, a Profa. Paula agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 14h50. 


