
 
 

RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

08 de fevereiro de 2017 

 
RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA DA UNICAMP, REALIZADA EM 08 de fevereiro de 2017, na sala de reuniões 01, teve início às 
14h15, 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; Ricardo Machado Leite de 
Barros, do Departamento de Ciências do Esporte e Maria Luiza Tanure Alves, do Departamento de 
Atividade Física Adaptada, A Profa. Dra. Cláudia Beatriz de Castro Nascimento Ometto foi representada 
pela Profa. Dra. Eliana Ayoub da Faculdade de Educação, não há representante discente. 

A Profa. Paula agradeceu e deu as boas vindas aos membros da Comissão. Sugeriu inclusão na 
Pauta de dois itens um na “Pauta e um em outros” são eles: Solicitação de Prorrogação de Prazo par 
conclusão do curso do aluno...; Prof.a Maria Luiza... A Comissão votou e aprovou a Pauta por 
unanimidade. 

 
Expediente 

 PAD – a Profa. Paula explicou aos membros da Comissão de Ensino como foi feita a pré-seleção 
dos PADs com os novos critérios que simplificou o processo e foi mais justo. 

 Colação de Grau – a Profa. Paula falou da Cerimônia do dia 27 de janeiro de 2017 e que ela 
representou a Diretoria. Falou da ausência da direção e foi informada que sem a representação 
da diretoria da Unidade a Colação não pode ocorrer. Falou da postura do Prof. Dr. Mágna (Pró-
Reitor de Graduação) de passar para o Educador da Unidade a missão de Conferir Grau ao 
Juramentista ora representando os Formandos. 

 Docente da FCM para Disciplina de Libras – Sra Janice – a Profa. Paula falou da importante e 
prazerosa visita da docente em nossa unidade, informou à Comissão que ela ministrará a 
disciplina para a área da saúde e usará a sala de aulas FF12 aqui na FEF. 

 Recepção dos Calouros – a Profa. Paula informou que há uma pequena Comissão de alunos que 
fará a recepção dos calouros na primeira semana de aulas. Disse que os docentes podem 
dispensar seus alunos, se quiserem, por causa deste evento. Solicitou aos Membros que 
indicassem um docente para ministrar a aula Mágna e a Profa. Larissa foi indicada. Foi debatido 
sobre qual tema seria a aula Mángna e houve um consenso a respeito do assunto ser relevante 
à área de Bacharel passando uma visão geral das possibilidades dessa modalidade. 

 Normas de TCCs ainda estão abertas às sugestões; a Profa. Paula pesquisou as normas de 
outros cursos, que nos enviarão documentos a respeito, dois deles apresentaram uma 
diferença, a de que dois docentes são responsáveis pela disciplina e que geralmente eles já 
trabalharam com a de pesquisa. Foi comentado sobre o desconhecimento de alguns alunos 
sobre as áreas/turmas a qual ele deverá/deveria matricular-se. A Coordenação passará nas 
salas de aulas das disciplinas correlatas para falar das áreas. A Coordenação sugeriu aos 
membros levarem o assunto aos departamentos para discussão com o objetivo de padronizar 
as normas e critérios para defesa dos TCCs. A Coordenação sugeriu elaborar o documento e 
apresentá-lo na próxima reunião da Comissão de Ensino com o objetivo de alinhar a disciplina 



 
 

EF814 Seminário de Monografia com o Trabalho de Conclusão de Curso. O eixo de pesquisa 
será discutido pelo NDE. 

 Representantes Discentes – Na primeira semana de aulas a Coordenação vai informar aos 
alunos a importância de ter representantes de seus pares na Comissão. 

 
Pauta 

 Resumo da reunião de novembro foi aprovado com duas abstenções 

 Prorrogação de Prazo de Integralização – Rodrigo Pedão: após muita discussão, foi consenso 
prorrogar o prazo por um ano para verificar o comprometimento do solicitante observando seu 
aproveitamento no curso e assim suceder outras prorrogações no curso. 

 A solicitação de mais um ano de Prorrogação de Prazo do aluno ... para complementação 
curricular em Licenciatura foi aprovada por unanimidade 

 Relatório de Atividades – Prof. Roberto Rodrigues Paes: O Prof. Uchida foi o parecerista que 
após sua leitura a Comissão aprovou por unanimidade. 

 Relatório de Atividades – Profª Silvia Cristina Franco Amaral: A Profa. Malu foi a parecerista que 
após sua leitura a Comissão aprovou por unanimidade. 
A UNICAMP tem por padrão o número de créditos X alunos = carga horária... 

 NDE – Será implantado para acompanhar o Projeto Pedagógico. Seria composta por 5 
professores com mandato de 3 a 4 anos. Os docentes serão indicados pelos departamentos e 
serão apresentados à Congregação da FEF pela Coordenação de Graduação. O DCE já indicou 2 
docentes. O Núcleo terá encontros mensais, sua finalidade é apresentar ideias à Coordenação 
de Graduação. A Comissão sugeriu seja composto por 3 docentes titulares e 3 docentes 
suplentes. 
 

Outros: 
 A Profa. Malú falou da aposentadoria do Prof. Gavião e que não tem docente para ministrar as 

disciplinas de Luta e Esportes Adaptados. A Profa. Paula falou que o Departamento tem que 

indicar um docente auxiliado por um PED para substituí-lo. Foi sugerido passar estas disciplinas 

para o DCE juntamente com a vaga do docente. 

 

Esgotados os assuntos da Pauta, a Profa. Paula parabenizou a Comissão pelo andamento dessa reunião 

que encerrou às 15h51. 


