
 
 

RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

10 de outubro de 2018 

 
RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA DA UNICAMP, realizada em 10 de outubro 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, os Representantes Discentes presentes: Luan Maynny Silva 
Avelino, Curso 45, Ricardo Manavello Gardenal, Curso 27 e Jéssica Cristina Limeira (Suplente do Curso 
27). 
 
A Profa. Paula deu as boas vindas aos Membros da Comissão, anunciou a aposentadoria da Renata, 
Secretária da Graduação, que recebeu as manifestações de carinho e os agradecimentos de toda 
Comissão, por todo os anos de dedicação, contribuição e profissionalismo na CG e na FEF. A Profa. 
Paula oficializou a Profa. Karine do DCE como Membro da Comissão e agradeceu a presença dos 
membros da Comissão de Ensino. A Profa. Paula e o discente Luan solicitaram inclusão no item 
Informes, que foram aprovados por unanimidade. A Profa. Paula deu início a Reunião às 14h10. 
 
Pauta 

 Resumo da Reunião de setembro de 2018: aprovado por unanimidade 

 Parecer em Relatório Docente - Prof. Dr. Antonio Carlos de Moraes: A Profa. Karine leu o 
parecer que elaborou e, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 Parecer em Relatório Docente - Prof. Dr. Roberto Vilarta: A Profa. Eliana leu o parecer que 
elaborou e, colocado em votação foi aprovado por unanimidade, porém, com ajustes 
referentes à Carga Didática e mudança no texto que se refere aos Projetos FAEPEx. 

A Coordenação sugeriu aos membros que instruam seus pares a conferirem suas informações 
nos sistemas no decorrer dos anos, a tempo dos ajustes serem feitos no sistema. Dessa 
maneira, os relatórios ficarão em ordem.   

 Fretamento de ônibus: 

o Profa. Dra. Mara Patricia Traina Chacon-Mikahil 

o Profa. Dra. Maria Luiza Tanure Alves 

Foram aprovadas pelo mérito, mas como ambas solicitações são para visita à mesma 
instituição, sugerem consultar as docentes a possibilidade de realizarem essa atividade em 
conjunto. A Coordenação solicitará uma descrição resumida dessas atividades e enfatiza 
que o prazo de 30 dias de antecedência tem de ser respeitado devido a burocracia para tais 
solicitações. 

 



 
 

Informes: 

 Representante do DCE - Profa. Dra. Karine Jacon Sarro: agora é oficial. 

 Regimento da Graduação: É uma exigência da Direção da FEF de da Reitoria. A Coordenação vai 
elaborar uma proposta de regimento (provavelmente no início de 2019) e passará aos 
representantes, para que encaminhem a proposta aos seus Departamentos para possíveis 
sugestões. 

 Avaliação de Cursos: A Coordenação vai elaborar um Relatório das discussões realizadas. 

 Avaliação de Disciplinas: Ocorreram duas alterações no questionário atual, o CAEF também tem 
um novo instrumento para as avaliações. A FEF retomará a Avaliação de Disciplinas. Foi 
sugerido ao CAEF encaminhar esse instrumento à CG. A retomada desse processo é para o 
primeiro mês de aula do primeiro semestre de 2019. Para a próxima Reunião da Comissão de 
Graduação, que acontecerá em novembro, o instrumento de avaliação deve ser apresentado, 
mais o artigo da tese do Prof. Mário que fala sobre o assunto, para discussão na Comissão de 
Ensino.  

 Discente Vitor Anunciato Lara da Silva: está sem vínculo com a UNICAMP e, portanto, não pode 
ser atendido pelo SAE. A Coordenação orientou para que solicite à DAC sua Reconsideração de 
Matrícula. Ele não pode frequentar e/ou participar das aulas. A Coordenação foi orientada a 
consultar a Procuradoria Geral da UNICAMP, com um documento, elaborado pela Comissão, 
que relata a situação do Vitor a fim de ajudá-lo. 

 O CAEF fez a leitura de uma Carta Aberta à Comunidade da FEF, que manifesta repúdio à 
Candidatura de um candidato à presidência. 

 

Encerrados os assuntos, a Profa. Paula agradeceu a presença de todos e terminou a reunião às 16h. 


