
 
 

 

RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

14 de novembro de 2018 

 
RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP, realizada em 14 de novembro de 2018, na Sala F04, foi 

presidida pela Profa. Dra. Paula Teixeira Fernandes, Coordenadora de Graduação. Estiveram 

presentes os Professores Doutores: Sérgio 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 e os Representantes Discentes presentes: Luan Maynny Silva Avelino do 

Curso 45, Ricardo Manavello Gardenal do Curso 27 e Jéssica Cristina Limeira (Suplente do Curso 

27). A Profa. Karine Jacon Sarro, do Departamento de Ciências do Esporte não compareceu.  

 

A Profa. Paula deu as boas vindas aos Membros da Comissão. Não houve inclusão de itens na 

Pauta. A Profa. Paula deu início a Reunião às 14h10. 

 

Pauta: 

 Aprovação do Resumo da reunião anterior: aprovado por unanimidade 

 Reconsideração de matrícula do discente Rodrigo de Siqueira Souza. Feitas as 

considerações sobre o caso, foi informado que faltam seis disciplinas para o discente 

concluir o curso. Foram apresentados à Comissão os argumentos do requerente e 

questionado se havia algum falto novo (o caso já foi discutido na CG anteriormente) ou 

algum laudo médico e a Coordenação informou que não foi apresentado laudo médico e 

o aluno não se comunicou com a Coordenação. Colocado em votação a solicitação, teve 

4 votos contrários, 1 favorável e 1 abstenção, indeferindo o pedido de Reconsideração 

do aluno. 

 Reconsideração de matrícula do discente Augusto César Miguel: foram apresentadas as 

razões da solicitação, ressaltando que faltam duas disciplinas para conclusão, por erro 

da DAC (segundo o aluno). Diante das argumentações relatadas no processo a Comissão 

aprovou a solicitação por unanimidade, deferindo o pedido. 

 

  



 
 

 

Informes: 

 Calendário da Graduação: o período letivo termina oficialmente 30/11/2018, porém, 

devido aos feriados de sexta-feira, dia 07/12/2018 que se dará encerramento. A entrada 

de notas será feita no período entre os dias 03 e 18/12/2018. O primeiro semestre terá 

início no dia 27/02/2019. Nos dias 25 e 26/02/2018, serão realizadas atividades com os 

Calouros. E no dia 1º de fevereiro, teremos a Colação de Grau.  

 COMVEST: O Prof. Sérgio informou alguns dados sobre as vagas indígenas, Olimpíadas 

Científicas. Na próxima semana (15/11 feriado) serão discutidas mudanças no Vestibular 

de 2020, no que se refere à 2ª fase do vestibular. Foi sugerido fazer contato com a FCA. 

Na FEF não teremos vagas para os Candidatos Indígenas, mas a Comissão de Ensino 

concordou em encaminhar propostas à COMVEST. 

 PAD - Relatório/Avaliação 2º semestre 2018 e inscrição 1º semestre 2019: Inscrições 

abertas a partir do dia 21/11 ao dia 07/12/2018. A Profa. Paula chamou a atenção para 

preenchimento dos Relatórios e Avaliação, o prazo é até 16/11/2018. 

 Discente Vitor Anunciato Lara da Silva: tanto a CG como os docentes têm dado atenção 

e apoio ao aluno, mesmo ele estando sem vínculo com a UNICAMP. Até o presente 

momento, a CG não recebeu o pedido de reconsideração de matrícula do mesmo.  

 

 

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

15h00. 


