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RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO: 

03 de junho de 2015 

 

RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP, REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2015, na sala de reuniões 1, 
às 14h, sob a presidência da Profa. Elaine Prodócimo, Coordenadora de Graduação. Estiveram 
presentes os Professores Doutores: Paula Teixeira Fernandes, Coordenadora Associada da 
Graduação; Ademir de Marco, representante do Departamento de Educação Física e 
Humanidades; Ricardo Machado Leite de Barros, representante do Departamento de Ciências 
do Esporte; Marco Carlos Uchida, representante do Departamento de Atividade Física 
Adaptada. Os representantes discentes, Marjori Laporte e Bruno Dias Ferreira também 
compareceram. A Profa. Eliana Ayoub justificou ausência. 

 

EXPEDIENTE: 

A Profa.  Elaine deu as boas vindas à Comissão de Ensino e iniciou a reunião às 14h05. 

Foi submetida e aprovada a pauta por unanimidade, com a retirada de um item (pedido de 
ajuda de ajuda de custo para a professora Soraia Chung Saura). 
 

 UPA 2015: A Profa. Elaine informou que este ano a UPA será realizada no dia 29 de agosto, 
sábado. Até agora, não se tem nenhuma informação sobre o evento, apenas está prevista 
uma reunião para a próxima semana, mas ainda sem data definida. De qualquer maneira, foi 
solicitado que os representantes levem para seus departamentos a informação sobre o 
evento para organização da programação. Geralmente, as atividades da FEF compreendem: 
escalada, laboratório de quadra, circo, dança, laboratório de biomecânica, biblioteca, 
badminton, lazer, atividade física adaptada. A verba já foi encaminhada para a unidade. 

 Foi informado também pela profa. Elaine que o documento elaborado sobre os Indicadores 
de Qualidade da Graduação foi encaminhado ao EA2.  

 Carta da Profa. Silvia sobre a reformulação Curricular: foi solicitado que este assunto, que 
abrange a reforma curricular, ficasse por último para ampliar a discussão. 

 

PAUTA: 

 Parecer do Relatório de Atividades da Profa. Paula T. Fernandes. Lido pela profa. Elaine e 
aprovado, com uma abstenção.  

 Pedido de ajuda de custo para a aluna Giovana G. Ticianelli, orientanda da profa. Helena 
Altmann, para apresentar trabalho no CONBRACE. O pedido foi aprovado por unanimidade, 
seguindo as regras da graduação e condicionado ao comprovante de aceite do trabalho no 
evento.  
 

 



 Proposta para recebimento dos TCCs pela Biblioteca da FEF: 

A Profa. Elaine apresentou o documento elaborado pela Biblioteca e, diante dos fatos 
ocorridos (alunos com débitos de livros, falta de espaço para armazenamento e demora de 
entrega dos exemplares impressos), propõe alternativas para amenizar esses problemas, 
tais como: entrega do TCC em meio digital; entrega diretamente na biblioteca, para esta 
entrega, o aluno deve estar com situação regularizada na biblioteca, a CG deverá fornecer a 
lista com os alunos concluintes para conferência e recebimento dos TCCs.  

Foi discutido que a biblioteca pode não aceitar ou não receber o TCC do aluno que estiver 
irregular (em débito) no Sistema de Bibliotecas, mas que os professores têm de atribuir a 
nota do aluno no Sistema da DAC mesmo que haja débito com a biblioteca. A Profa. Paula 
sugeriu que seja aberto um e-mail específico de TCCs (com cópia para graduação, biblioteca 
e secretaria dos departamentos), no qual o aluno envia o resumo de sua monografia para 
este e-mail para que a CG consiga elaborar uma lista com todos os TCCs do semestre. Este 
e-mail deve ser enviado no prazo estipulado. O Prof. Ricardo sugeriu que seja enviado o 
texto final, não apenas o resumo, e se aprove o texto final apresentado na banca, sendo 
que os alunos e orientadores que quiserem alterar o mesmo, terão o prazo estipulado para 
substituição, caso contrário o texto enviado para a defesa será o que ficará registrado no 
sistema de bibliotecas. O Prof. De Marco sugere que o aluno saiba dos prazos e datas 
colocados pela CG. Sugeriu-se um cronograma no início do semestre, estabelecimento de 
normas contendo o cronograma para a disciplina EF814 e a profa. Paula disse que está 
sendo providenciado para o início do semestre. Neste documento, será colocado também 
um aviso sobre a importância do aluno regularizar sua situação no Sistema de Bibliotecas 
Unicamp. Além disso, também será colocado que o aluno defenderá o TCC com o texto 
final, e se achar necessário, poderá substituir o mesmo após a defesa. O Prof. Uchida 
sugeriu colocar também no Teleduc, pois fica comprovada a entrega na data estipulada. O 
Prof. De Marco falou que seria importante a Coordenação de Graduação contribuir com a 
biblioteca, entregando a lista dos concluintes para que a biblioteca detecte os alunos com 
pendências e informe aos mesmos. A Coordenação de Graduação não concorda que o 
aluno seja desvinculado da biblioteca no ato da entrega do texto, pois há os exames finais e  
o mesmo pode precisar de livros para estudar se acaso ficar de exame em outra disciplina. 
O aluno não pode ser desvinculado até a data final dos exames. Quanto ao desligamento 
posterior a situação deve ser estudada junto ao regimento da Universidade e analisar como 
as outras unidades procedem em relação ao assunto. 

 Empréstimo das quadras cobertas a pedido da Reitoria para realização da Feira de Talentos, 
no período de 12 a 19 de agosto. Foi discutido quanto à suspensão de aulas, mas depois, 
houve a informação de que a reitoria já havia resolvido, com a utilização de outro espaço da 
Unicamp.  

 

 

Reformulação Curricular: 

 Foi lida a carta da profa. Silvia, que pede a mudança de créditos das disciplinas de lazer.  O 
Prof. Ricardo informou que o DCE concorda com a reforma, porém, acrescenta que a 
mesma tem que ser realizada após uma avaliação mais ampliada e aprofundada do 
currículo atual. Depois da discussão com todos, alguns pontos devem ser amplamente 
discutidos nesta proposta de reforma: avaliação do curso atual para levantar as demandas, 



com destaque para os pré-requisitos nas disciplinas de Pedagogias e Aprofundamentos; 
equivalência de estágio, licenciatura e bacharelado – 2 cursos. A sugestão dada foi: fazer um 
convite formal e detalhado em nome da CG aos professores para avaliação do curso 
durante o segundo semestre de 2015. Depois desta avaliação e discussão, ver os próximos 
passos da reforma.  

Nada mais havendo, a Profa. Elaine agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 
16h30. 


