
 
 

RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

12 de abril de 2017 
 
RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP, REALIZADA EM 12 de abril de 2017, na sala de reuniões 01, 
teve início às 14h14, 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 Estudos da Atividade Física Adaptada. A Profa. 
Dra. Eliana Ayoub, da Faculdade de Educação justificou ausência, não há representante 
discente. 

A Coordenadora, Profa. Paula, deu as boas vindas e agradeceu a presença dos 
membros da Comissão de Ensino, iniciando os assuntos pela Pauta, solicitando aprovação de 
inclusão de 3 itens, que foram votados e aprovados por unanimidade. 

 

Pauta 

 Resumo da reunião de março: votado e aprovado por unanimidade 

 Revalidação de Diploma da aluna Renata Favilla de Paula Sander. Após muita discussão 
sobre a questão da revalidação (critérios e universidades), foi votada por unanimidade 
a retirada de pauta. 

 Auxílio Financeiro para o aluno Gabriel Coimbra Montagnoli. Após leitura e discussão 
ampla do documento enviado pelo Prof. Dr. Marco Antônio Coelho Bortoleto, a 
Comissão entendeu que o auxílio financeiro para a participação do estudante como 
staff em competição internacional de ginástica não se aplicava ao auxílio financeiro 
pela graduação. Sugeriu-se até a busca por auxílio ao CAEF ou à CODESP, em função do 
perfil de atividade de extensão, mas ainda dentro de um perfil positivo na formação do 
discente. 

 Demanda pelo uso das salas de aula é grande, pois muitas estão ultrapassando o 
número de mesas e cadeiras de cada sala, causando alguns transtornos em função de 
disciplinas com um grande contingente de alunos. A Coordenação indicou duas 
soluções possíveis: 

1. Alocar disciplinas teóricas com disciplinas com grande número de alunos nas 
salas do Ciclo Básico; 

2. Construir mais duas salas de aulas. Uma sugestão seria o espaço próximo à 
escadaria que leva para a cantina da FEF, mais precisamente, atrás das salas 
FF01 e FF02.  

Por esta discussão, a Coordenação vai elaborar um documento a ser enviado à 
Direção para ser lido e aprovado na Congregação estes dois itens.  



 
 

 Solicitação de Ônibus para a disciplina da Profa. Olívia para visita ao SESC. Foi votado e 
aprovado por unanimidade, para encaminhamento do documento ao Departamento 
com instruções para os procedimentos (data/hora/destino/responsáveis pelo 
ônibus/lista de passageiros) para a solicitação do ônibus. 

 Reconsideração de Matrícula da aluna Gabriela Barros Gonçalves Diniz por mais um 
ano: votada e aprovada por unanimidade, porém condicionada ao bom desempenho 
da aluna no semestre decorrente. 

 Reconsideração de Matrícula do Gabriel Pereira Massafera: depois de intensa 
discussão sobre o histórico escolar do aluno em questão, por decisão unânime, o 
parecer da Comissão de Ensino foi desfavorável. 

 Caso do aluno Cesar Vinicius Amaral a Silva: foi recomendado à Coordenação de 
Graduação, solicitar instruções à DAC para auxiliá-la neste processo e autorizar 
matrícula em disciplinas que complementem o currículo do aluno. 

 

Informes: 

 Sistema de Espaço Físico - gerenciamento no site: está sendo testado para brevemente 
ser implantado com definição de regras para reserva de salas e consulta da agenda. 

 Pagamento aos consultores, Conselho de Educação do Estado de São Paulo, do 
processo de para Reconhecimento do Curso de Graduação: foi informado que o 
Relatório e o Parecer só serão enviados e/ou publicados após o pagamento aos 
consultores. 

 Grade Horária 2º semestre de 2017: a Coordenação recomendou aos membros que 
avisem seus Departamentos sobre os conflitos de uso dos Espaços Físicos (Quadras 
Ginasinho), informou sobre a dificuldade de alocar disciplinas no rodízio das sextas-
feiras à noite, apresentou a grade horária e explicou como é feita a distribuição das 
disciplinas a cada semestre. Foi sugerido que se divulgue as planilhas do rodízio aos 
docentes para se organizarem com as previsões para os próximo semestres. 

 NDE: está sendo implantado na FEF. Primeira reunião em seguida desta.  

 Utilização das salas de aula e equipamentos (segundo Apoio Técnico Didático): foi 
relatado sobre o mau uso das salas (como: não desligar os equipamentos utilizados; 
não fechar as portas das salas após o uso; a utilização simultânea de ventiladores e 
condicionador com janelas abertas). Foi sugerido elaborar cartazes com instruções de 
uso correto dos equipamentos a serem afixados nas salas, assim como os 
procedimentos de segurança, como fechamento das salas ao término das aulas. 

 Tópicos Especiais: são disciplinas diferenciadas com temas atuais que podem ser 
oferecidas semestralmente. E já podem ser divulgadas aos departamentos para que os 
interessados já se programem. 

Esgotados os assuntos da Pauta, a Profa. Paula agradeceu a todos e encerrou a reunião às 
15h40. 


