
 
 

RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

23 de maio de 2018 

 

RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA DA UNICAMP, realizada em 23 de maio de 2018, às 15h00 na Sala de Reuniões 01, foi presidida 
pela Profa. Dra. Paula Teixeira Fernandes, Coordenadora de Graduação. Estiveram presentes os 
Professores Doutores: Mário Luiz Ferrari Nunes, do Departamento de Educação Física e Humanidades; 
Edison Duarte, representando Maria Luiza Tanure Alves, do Departamento de Estudos da Atividade 
Física Adaptada; Karine Jacon Sarro, representando Ricardo Machado Leite de Barros, do 
Departamento de Ciências do Esporte; Eliana Ayoub, da Faculdade de Educação. Prof. Marco Carlos 
Uchida justificou ausência e o discente Vinicius Pereira Chieppe não compareceu. 
 
A Profa. Paula deu as boas vindas e agradeceu a presença dos membros da Comissão de Ensino. 
Começou solicitando a inclusão de pauta do item Semana Acadêmica, aprovado por unanimidade. 
 
Pauta 

 Resumo da Reunião de abril de 2018: aprovado com duas abstenções. 

 Parecer em Relatório Docente - Prof. Dr. Sérgio Augusto Cunha: elaborado pela profa. Paula, o 

parecer foi aprovado por unanimidade. 

 Parecer em Relatório Docente - Prof. Dr. Ademir De Marco: elaborado pela profa. Maria Luiza, o 

parecer foi aprovado por unanimidade. 

 Parecer em Relatório Docente - Profa. Dra. Mara Patrícia Traina Chacon Mikahil: elaborado pela 

profa. Eliana Ayoub, o parecer foi aprovado por unanimidade; 

 Semana Acadêmica: a Empresa Jr, agora FEF Jr, esteve na Coordenação de Graduação, 

solicitando o auxílio para a realização deste evento. A sugestão inicial é de quatro dias no 

segundo semestre de 2018, como parte do cronograma de aulas da FEF. Após conversa e 

contabilizada as semanas letivas de aulas, ficou decidido o seguinte: o evento terá dois dias 

inteiros (integral e noturno) e uma noite - início no dia 27 de agosto às 19h (apenas período 

noturno); e dias 28 e 29 de agosto (períodos integral e noturno), será parte do cronograma da 

Graduação e será organizado pelas três entidades estudantis (CAEF, FEF Jr e Atlética). Aprovado 

por unanimidade. 

 

Informes: 

 Avaliação de Curso, realizada no dia 08 de maio: aberta a toda a comunidade FEF, a avaliação 

foi realizada em dois momentos, atendendo os cursos integral e noturno, com a presença de 



 
 

discentes, a Coordenação de Graduação (profs. Paula e Uchida) e dois professores. Todos os 

docentes e alunos foram convidados. Os itens discutidos versaram especialmente sobre: 

sobreposição de conteúdos, disciplinas que poderiam ser retiradas e outras que poderiam ser 

inseridas na grade curricular, posturas de alguns docentes em sala de aula, positivas e 

negativas. A Coordenação sugeriu que os apontamentos (reclamações e elogios) sejam feitas de 

maneira escrita, para facilitar o retorno. Foi sugerido pelos estudantes a criação de uma 

disciplina que tenha o objetivo de acolher o estudante e falar sobre a Unicamp de maneira 

geral. Assim, foi lembrado pelo prof. Edison, no dia da avaliação, a disciplina Vivências 

Corporais, que tinha o objetivo de apresentar diversas vivências e também discutir sobre as 

possibilidades e desafios do estudante na graduação.  

 II Colóquio de Formação Profissional em Educação Física e Esporte USP-UNICAMP-UNESP, 

realizado no dia 16 de maio: o evento contou com a presença da profa. Daniela Gatti, assessora 

da Pró-Reitoria de Graduação e da profa. Soely Polydoro, Coordenadora do EA2, que 

parabenizaram a iniciativa e compuseram a mesa de abertura, com o prof. Miguel, Profa. Paula 

e prof. Uchida. Depois de um dia de ricas discussões, ao final, relatou-se que o II Colóquio deve 

acontecer em 2019 na UNESP, e que deverá haver uma reunião dos coordenadores de 

Graduação das três Universidades em setembro deste ano para discutir ações conjuntas e 

também planejar o III Colóquio. Foi sugerido que os docentes que compõem a CPFP sejam 

convidados. A participação dos alunos foi pequena, mas contribuíram muito nas discussões. 

 UPA, realizada no dia 19 de maio: a chuva foi forte, mas não atrapalhou o evento. As atividades 

externas foram realocadas para dentro do ginásio e tudo funcionou adequadamente. No café 

da manhã, realizado pela FEF, estiveram presentes os professores da FEF participantes da UPA, 

monitores, além de dos professores Dr. Marcelo Knobel (reitor), Dra. Teresa (vice-reitora) e 

Dra. Eliana (pró-reitora de Graduação). Foi sugerido que nos próximos anos seja pensado em 

planos alternativos caso a chuva ocorra.  

 Observatório de Direitos Humanos CCG: na última reunião da CCG, a Profa. Dra. Néri de Barros 

apresentou o Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, Cultura da Paz e 

Direitos Humanos da UNICAMP e a Pró-Reitoria solicitou aos Cursos de Graduação que enviem 

a relação das disciplinas (Nome e Sigla) e dos docentes responsáveis que abordem questões 

pertinentes aos direitos humanos e que serão ministradas no segundo semestre de 2018 para 

divulgá-las no Observatório e assim, favorecer a interlocução em torno da temática.  

 Festival da FEF: Organizado pela profa. Laurita, o Festival que acontece todos os anos, será 

realizado no dia 25 de junho às 19h e convida toda a comunidade a participar do mesmo.  

 FAEPEX: foi divulgado o edital para atividades de ensino no valor de R$25.000,00. Assim, foi 



 
 

enviado um e-mail aos chefes de departamento para que pensem em propostas e enviem para 

a Graduação e Pós-Graduação para que seja elaborado um projeto único. A data limite para 

envio do projeto é dia 15 de junho, por isso, as solicitações devem chegar até dia 10 de junho.  

 Concursos FEF-UNICAMP: está sendo discutido o tema “nova contratação ou progressão na 

carreira”, a partir da proposta colocada pela Reitoria em que cada unidade decide como agir, 

de acordo com suas demandas. A reunião interdepartamental (que aconteceu no mesmo dia) 

falou sobre este assunto, ressaltando que na próxima Congregação, será votado o que a FEF irá 

realizar. Assim, a postura da Graduação na reunião será de, quando acontecer novas 

contratações, o perfil do docente a ser contratado não seja específico de um Departamento, 

mas que seja discutido coletivamente entre os Departamentos, a Graduação, a Pós-Graduação 

e a Direção. Isso porque a FEF tem vários docentes em processo de aposentadoria e muitos já 

em uso de suas licenças.  

 Greve: prof. Mario ressaltou que mesmo ainda a ser votada em Assembleia, a ideia é que a 

greve seja “branca”, sendo que as atividades já programadas não deverão ser afetadas.  

 Prof. Edison ressaltou as atividades de dois alunos da Gaduação: Raíssa convocada como atleta 

e o Maicon (Choco) como árbitro nos jogos Paralímpicos. 

 Profa. Eliana destacou que o PIBID foi habilitado no sistema e parabenizou os profs. Mário e 

Elaine, que enviaram projeto específico para a área de Educação Física, que terá resultados 

divulgados no final de julho.  

 

Encerrados os assuntos, a Profa. Paula agradeceu a presença de todos e terminou a reunião às 

16h20. 


