
 
 

RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

13 de junho de 2018 

 

RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA DA UNICAMP, realizada em 13 de junho de 2018, às 14h 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 Luiza Tanure Alves, do 
Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada; Ricardo Machado Leite de Barros, do 
Departamento de Ciências do Esporte; Eliana Ayoub, da Faculdade de Educação 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 dando 
início à essa Reunião. 
 
Pauta 

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

 Parecer em Relatório Docente - Profa. Dra. Paula Teixeira Fernandes: elaborado pelo Prof. 

Uchida, o parecer foi aprovado por unanimidade. 

 

Informes: 

 Calendário da DAC: período de cumprimento da carga 30 de julho. Entrada de notas do dia 02 a 

18 de julho, dia 1º de agosto início do 2º semestre letivo. 

 Festival da FEF: acontecerá no dia 25 de junho, a partir das 19h no ginásio da FEF. 

 FAEPEX: o assunto foi levado aos chefes de departamentos para ser discutido o 

encaminhamento dos pedidos. Somente o DEAFA realizou pedido de compra - cadeiras de 

rodas - estas serão amplamente utilizadas nas aulas da graduação. O Projeto é limitado em 

R$25.000,00 e está então sendo elaborado pela Coordenação. 

 Gestão professores Paula e Uchida chega ao final de mandato neste fim de semestre. A Profa. 

Paula agradeceu ao professor Uchida e à Comissão de Ensino (docentes e funcionários) pela 

parceria, disposição e apoio recebido nestes dois anos. Para a nova gestão houve uma única 

chapa composta pela professora Paula e o professor Sérgio Settani Giglio. O Prof. Uchida 

também fez seus agradecimentos, justificou sua saída, e colocou-se à disposição para colaborar 

com o que lhe for preciso. Após, os membros da Comissão de Ensino parabenizaram os 

coordenadores Paula, Uchida e os funcionários da Coordenação de Graduação pelos trabalhos 

realizados nessa Gestão. 

 



 
 

 Semana Acadêmica: A Coordenação se reunirá com as Entidades Estudantis da FEF para tratar 

da organização do Evento. Foi sugerido que os docentes de cada disciplina dispensem o aluno 

que comprovar sua participação no Evento. E apenas relembrando, esta semana acontecerá 

nos dias 27 de agosto (noturno) e 28 e 29 de agosto (período integral e noturno).  

 

 Avaliação de Curso: Essa atividade é semestral e está prevista no calendário oficial da DAC. A 

Avaliação teve a participação dos representantes discentes e da Coordenação de graduação. 

Apesar do pequeno número de participantes, a avaliação foi muito produtiva e positiva.  

 

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

15h20. 


