
 
 

RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

12 de setembro de 2018 

 
RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 
UNICAMP, realizada em 12 de setembro de 2018, na Sala de Reuniões 01, 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; Karine Jacon Sarro, do Departamento de Ciências do Esporte e os Representantes 
Discentes presentes: Ricardo Manavello Gardenal, do Curso 27, Jéssica Cristina Limeira (Suplente do Curso 27). 
 
A Profa. Paula deu as boas vindas e agradeceu a presença dos membros da Comissão de Ensino, a Profa. Karine, 
a Profa. Eliana e o Prof. Mário solicitaram inclusão no item Informes. A Profa. Paula deu início a Reunião às 
14h15. 
 
Pauta 

 Resumo da Reunião agosto de 2018 foi aprovado com uma abstenção (por não comparecimento). 

 Parecer em Relatório Docente - Profa. Dra. Helena Altmann: o Prof. Dr. Edison Duarte leu o parecer que 

elaborou e colocado em votação, o Parecer foi aprovado por unanimidade. 

 Apoio Financeiro para a disciplina EF622, turmas A e B - Prof. Dr. Ademir de Marco: foi sugerido votar a 

solicitação em duas partes: 1. uma diária no valor de R$ 100,00 para o Convidado que ministrará a 

Oficina Pedagógica “Capoeira na Educação Infantil” e 2. o mérito da solicitação de R$ 200,00 para 

compra de materiais para Oficina Pedagógica e um subsídio no valor de R$ 200,00 para custear a vinda 

do Grupo de Ecobrinquedoteca. A solicitação foi aprovada por unanimidade. 

 Avaliação e Discussão de Cursos 09/10/18: a única sugestão trazida por um departamento, e já 

combinado com a Coordenação e CAEF, que a avaliação deve ocorrer o dia todo. Foi ressaltado que 

nesta data não haverá aula em nenhum curso da Unicamp, por fazer parte do calendário da DAC. A 

Profa. Paula informou que o CAEF está elaborando um questionário para manifestação dos alunos. A 

Coordenação sugeriu aos alunos representantes que o CAEF que faça um Relatório com os resultados 

dos questionamentos. Foi sugerido fazer uma palestra para explicar o que é essa Avaliação, e com isso o 

CAEF se antecipa para elaborar o questionário. Será enviado um convite ao Prof. Dr. Luiz Freitas, para 

ministrar uma palestra sobre o processo e a importância da avaliação, com convite aberto a todos os 

docentes e a alunos da FEF. Esta palestra seria realizada no período da manhã e à noite, o prof. Mario 

faria esta fala para os alunos e professores do noturno. Prof. Mário sugeriu aos representantes dos 

alunos que sejam promovidas, antecipadamente, discussões para apresentar sugestões para a Avaliação 

de Discussão de Curso. Foi sugerido a criação de disciplina “Atividades Culturais”, com 15 horas de carga 

horária, em que seriam consideradas atividades extracurriculares, tal como a participação em 

Congressos. Sobre esta criação foram levantados aspectos positivos e negativos sobre uma disciplina 

com esta proposta. A Coordenação vai elaborar um cronograma para o dia 09/10/2018. 

 



 
 

 Seguindo a informação sobre as bolsas PAD-PED, começadas no mês anterior, foram ressaltadas então 

as funções dos estudantes PED: 

§1º Os estudantes participantes do PED C poderão dedicar-se ao Programa num total de 8h semanais, 
conforme descrito abaixo: 

I. a carga didática a eles atribuída poderá ser no máximo 25% da carga horária da disciplina, 
limitada a 15 horas semestrais (levando-se em conta todas as turmas em que atua) em Espaço 
Formal de Ensino (Prática, Laboratório e Teórica), sempre sob a supervisão direta e 
preponderantemente presencial do docente responsável definido em projeto, respeitando o 
Artigo 3º, inciso III; 

II. nas demais horas, o PED C poderá realizar plantões de dúvidas e auxiliar em atividades de aulas 
práticas, de exercício ou reforço; elaboração e correção de listas de exercícios, provas e 
projetos; e elaboração de material didático. 

§2º Os estudantes participantes do PED B poderão dedicar-se ao Programa num total de 8h semanais, 
conforme descrito abaixo: 

I. a carga didática a eles atribuída poderá ser entre 25% e 80% da carga horária da disciplina, 
limitada a 48 horas semestrais (levando-se em conta todas as turmas em que atua) em Espaço 
Formal de Ensino (Prática, Laboratório e Teórica), sempre sob a supervisão direta e 
preponderantemente presencial do docente responsável definido em projeto, respeitando o 
Artigo 3º, inciso III. 

II. nas demais horas, o PED B poderá realizar plantões de dúvidas; colaborar no planejamento da 
disciplina; auxiliar em aulas práticas, de exercício ou reforço; e atuar em atividades de 
elaboração e correção de listas de exercícios, provas e projetos, e elaboração de material 
didático. 

 

Informes: 

 Semana Acadêmica: Os alunos falaram que tiveram muito problema para ocuparem os espaços da FEF 

para as atividades da Semana Acadêmica. Falaram das confusões sobre dispensa das aulas, relataram o 

quanto o evento foi importante para eles. Alguns participantes disseram que precisa ser a semana toda, 

porém foi falado sobre o esvaziamento da faculdade, visto que precisa conscientizar os alunos primeiro. 

A Comissão de Ensino solicitou um relatório avaliando o evento. 

 Aula Inaugural - 2019: Só um lembrete para se começar a organizar. 

 COMVEST: O Prof. Dr. Sérgio Giglio informou sobre as 23 Vagas Indígenas e 90 vagas Olimpíadas 

Científicas. Haverá atividades em formato de Seminário, organizadas pelo Grupo de estudos Indígena, 

em outubro e dezembro. Falou do Projeto Oca para acolhimento dos indígenas e que chegarão uma 

semana antes dos ingressantes pelo vestibular convencional. A COMVEST quer saber como as Unidades 

os receberão. Falou, também, que cada unidade terá um tutor para recebê-los em cada unidade. O prof. 

Dr. Edison Duarte sugeriu o nome da Profa. Maria Beatriz Rocha Ferreira, professora aposentada da FEF, 

como a pessoa para ocupar esta função, já que se dedicou a estudar os povos indígenas. Foi ressaltado 

que seria muito bem-vinda a colaboração da professora Maria Beatriz, mas que no entanto, é 

importante ter como referência algum professor/a do quadro atual da FEF. O Prof. Sérgio Giglio falou 



 
 

que, embora a FEF tenha votado em Congregação o aceite em participar das vagas indígenas que, na 

lista final não está relacionada na COMVEST para receber vaga do vestibular indígena. Também 

informou que a próxima reunião para essa discussão ocorrerá em outubro. 

 CPFP: O Prof. Dr. Mário Nunes informou que houve duas reuniões do Fórum das Universidades 

Estaduais Paulistas, que há muita imposição do CEE nas discussões dos Projetos Pedagógicos. A 

UNICAMP tem sediado os Fóruns. Falou que os Projetos Pedagógicos estão sendo analisados por 

Software e mostrou os gráficos das análises geradas, e que as ementas serão submetidas a análise do 

Software. O Grupo de Trabalho de Vetores tem por indicação a Profa. Dra. Elaine Prodócimo. A CPFP é 

composta pelos coordenadores dos cursos de licenciatura e a presidência fica a cargo da FE/Unicamp, 

cuja direção indica após consulta aos docentes da unidade. Falou, também, que o Fórum de articulação 

das Paulistas é aberto às Federais. A Profa. Dra. Eliana Ayoub informou que a Coordenação de 

Licenciaturas da Faculdade de Educação vai mudar. 

 A Profa. Dra. Paula Fernandes falou do encontro dos diretores e coordenadores dos cursos de Educação 

Física, em preparação para o III Colóquio na UNESP, marcado para os dias 25 e 26 de abril. Nesse 

encontro fizeram um manifesto em prol da importância da graduação que, em breve, circulará nas redes 

sociais. 

 A Profa. Dra. Karine Sarro participou do Renovagrad no EA2 que se reúne às quintas-feiras. Este primeiro 

dia versou sobre as discussões da Reforma Curricular. Houve palestra sobre o repositório do EA2, e foi 

falado que a unidade pode solicitar estatística de seus cursos, e que fica à disposição para participarem 

das discussões no NDE nas unidades. 

 Vitor Anunciato Lara da Silva: O discente mandou um e-mail no dia 30 de agosto de 2018, falando sobre 

o pedido de reingresso devido ao cancelamento de sua matrícula por projeção do prazo de 

integralização da DAC. Foram apresentados relatos de situações ocorridas na Faculdade, em locais como 

sala de aula, biblioteca e cantina. A DAC instruiu o indeferimento pelo fato de já ter excedido na data da 

solicitação o limite de faltas permitido. A Comissão discutiu o problema do aluno e sugere que o mesmo 

seja encaminhado ao SAP, neste semestre, para emissão de um laudo médico da condição do aluno. 

 

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

às 16h36. 


