
 
 

RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

15 de agosto de 2018 

 
RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 
UNICAMP, realizada em 15 de agosto de 2018, na Sala de Aulas FF 04, foi presidida pela Profa. Dra. Paula 
Teixeira Fernandes, Coordenadora de Graduação. Estiveram presentes os Professores Doutores: Sergio Settani 
Giglio, Coordenador Associado de Graduação, Mário Luiz Ferrari Nunes, do Departamento de Educação Física e 
Humanidades; Edison Duarte, do Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada; Eliana Ayoub, da 
Faculdade de Educação; Ricardo Machado Leite de Barros, do Departamento de Ciências do Esporte justificou 
ausência. Representantes Discentes presentes: Ricardo Manavello Gardenal do Curso 27, João Pedro Sanches 
Pinheiro de Lima do Curso 45 e Jéssica Cristina Limeira (Suplente do Curso 27). 
 
A Profa. Paula deu as boas vindas e agradeceu a presença dos membros da Comissão de Ensino, apresentou os 
novos membros, explicou de forma sucinta os procedimentos e andamento da Reunião aos novos membros 
Discentes e deu início a Reunião às 14h10. 
 
Pauta 

 Resumo da Reunião de junho de 2018 foi aprovado por unanimidade. 

 Parecer em Relatório Docente - Prof. Dr. Paulo Ferreira de Araújo: O Prof. Mário leu o parecer que 

elaborou e foi sugerido consultar informação referente às disciplinas do PROFIS no Relatório do 

Professor Paulo. Consultada a Comissão, aprovou-se o Parecer por unanimidade. 

 Neste momento, recebemos a visita ilustre de nosso diretor (Prof. Orival), que reafirmou os votos de 

boas vindas à nova composição da Comissão de Ensino. Falou dos CEM dias de mandato no cargo, da 

preparação para os TREZENTOS dias de mandato e colocou-se à disposição dos membros dessa 

Comissão. 

 Parecer em Relatório Docente - Prof. Dr. Edivaldo Gois Junior: O Prof. Sérgio leu o parecer do Prof. 

Ricardo referente ao Relatório do Prof. Edivaldo, foram sugeridos dois ajustes para distinguir turmas de 

disciplinas. O Parecer foi votado e aprovado por unanimidade. 

 Processo de Reconsideração de Matrícula do aluno Rodrigo S. Souza: A Profa. Paula explicou como é o 

andamento do processo, leu a solicitação, a justificativa do recurso do Rodrigo referente a seu terceiro 

pedido de Reconsideração de Matrícula. Após análise e comentários do Histórico Escolar e situação do 

aluno, foram feitas as considerações e a Comissão indeferiu o pedido com duas abstenções. 

 Processo de Reconsideração de Matrícula da aluna Gabriela Barros Gonçalves Diniz: A Profa. Paula leu a 

solicitação, a justificativa do recurso da Gabriela referente ao seu terceiro pedido de Reconsideração de 

Matrícula. Após análise e comentários do Histórico Escolar e da situação da aluna, foram feitas as 

considerações e a Comissão indeferiu o pedido com duas abstenções. 

 

 



 
 

Informes: 

 Representante de Departamento DEAFA - Prof. Dr. Edison Duarte foi apresentado no início da reunião 

 Representantes discentes nas Comissões: os alunos Ricardo Manavello Gardenal, João Pedro Sanches 

Pinheiro de Lima e Jéssica Cristina Limeira foram apresentados no início da reunião. 

 PAD - A Coordenação vem sendo abordada por pessoas na Faculdade sobre: “Qual o papel do PAD: o 

que ele pode, qual é a sua função?”. Então, a Coordenação buscou as normas do PAD na PRG e leu na 

Comissão e pediu para que estas informações sejam repassadas a todos: 

ATIVIDADES QUE PODEM SER DESENVOLVIDAS PELO  MONITOR PAD 

a) Efetuar pesquisa em fontes diversas que possam contribuir com a disciplina. 

b) Auxiliar o professor no planejamento das aulas. 

c) Auxiliar o professor na elaboração e correção dos exercícios de fixação de aprendizagem. 

d) Auxiliar o professor no gerenciamento de ambientes de suporte ao ensino. 

e) Auxiliar o professor na organização, supervisão de aulas práticas e aulas em laboratório. 

f) Auxiliar o professor e alunos na utilização e/ou desenvolvimento de softwares. 

g) Fazer atendimento extraclasse. 

ATIVIDADES VETADAS AO MONITOR PAD 

a) Substituir o professor em sala de aula. 

b) Elaborar, aplicar e corrigir qualquer forma de verificação de aprendizagem que resulte em 

atribuição de nota. 

c) Controlar e registrar frequência. 

d) Atuar em atividades não pertinentes à disciplina. 

e) Receber mais de uma bolsa da Unicamp, com exceção da complementação BAS/SAE. Em caso 

de outras bolsas, o aluno é responsável por checar com a fonte pagadora sobre o acúmulo de 

remunerações. 

 Semana Acadêmica: A Semana Acadêmica da FEF acontecerá nos dias 27 de agosto, no período noturno 

e nos dias 28 e 29 de agosto, nos períodos da manhã, tarde e noite. O IB foi comunicado e nos 

informaram que os docentes adotarão seus próprios critérios. A Profa. Paula se dispõe a propor, na 

Comissão Central de Graduação, a abrir espaço no Calendário Escolar para “Semana Acadêmica na 

UNICAMP”, uma semana dessa atividade. 

 Avaliação de Curso: A Profa. Paula informou que essa atividade está no calendário da DAC e a data 

prevista é dia 09/10 e, por isso, por isso, a atividade acadêmica deste dia será a participação dos alunos 

na avaliação do curso. Convidou os representantes dos Departamentos que tragam sugestões de seus 

pares na próxima reunião de setembro. Sugeriu a criação/elaboração de questionários para os próximos 

anos de Avaliação de Curso. Convidou o NDE e nossos alunos para participarem e discutir a Reforma do 

Projeto Pedagógico, informou que dia 29/08 haverá reunião do NDE. 

 

Encerrados os assuntos, a Profa. Paula agradeceu a presença de todos e terminou a reunião às 15h20. 


