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RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO: 

19 de maio de 2016 

 
RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP, REALIZADA EM 19 de maio de 2016, na sala de reuniões 01, com 
início às 14h10, presidida pela Profa. Dra. Elaine Prodócimo, Coordenadora de Graduação. 
Estiveram presentes os Professores Doutores: Paula Teixeira Fernandes, Coordenadora Associada 
de Graduação, Mário Luiz Ferrari Nunes, representante do Departamento de Educação Física e 
Humanidades; Ricardo Machado Leite de Barros do Departamento de Ciências do Esporte e 
Marco Carlos Uchida, representante do Departamento de Atividade Física Adaptada e Profa. 
Cláudia Beatriz de Castro Nascimento Ometto, representante da Faculdade de Educação e os 
discentes estão sem representação. 

A Profa. Elaine agradeceu e deu as boas vindas aos membros da Comissão. A Profa. 
Elaine e o Prof. Uchida sugeriram inclusão de dois itens no assunto “outros” (disciplina nova e 
movimentos de greve) da Pauta que, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. 

 

PAUTA: 

 Grade Horária: A Profa. Elaine reforçou a dificuldade da elaboração da Grade Horária, do 
grande esforço para atender a todos docentes. Chamou atenção ao fato dos docentes não se 
atentarem aos conflitos para o uso dos espaços antes do fechamento da grade. Este 
problema está sendo agravado pelas reformas das quadras externas e da sala de danças e 
fica mais complicado no período noturno. Solicitou aos representantes dos departamentos 
que relatem as dificuldades aos seus pares para que eles evitem alocar suas disciplinas nos 
horários de conflitos de espaços. Isso porque ainda não temos o ideal e, neste sentido, é 
preciso colaboração de todos. A profa. Cláudia, da FE, disse que a FEF é maravilhosa, pois 
ainda discute a grade com os docentes, pois na FE e em grande parte das unidades, a grade 
chega aos docentes, pronta, sem participação dos mesmos.  

 Catálogo 2017 on-line: A DAC está fazendo incríveis melhorias, desde que o novo 
coordenador assumiu. Um primeiro passo é a elaboração do Catálogo Digital para 2017 
(projeto zero papel) que, apesar do trabalho dado, está ficando muito melhor. Em nossa 
unidade, a coordenação e a bolsista SAE realizaram os ajustes de formatação, padronização e 
inserção dos programas no Sistema da DAC. Como já aprovado em reuniões anteriores, foi 
colocada a nova versão da disciplina Libras (5º período para o curso diurno e 7º período para 
o curso noturno). Depois de feitas as inserções, o sistema detectou um problema no pré-
requisito da disciplina EF521, Estágio: até então, o requisito consistia em o aluno ter 
cumprido 50% do curso para sua matrícula (AA450). Porém, o sistema não aceitou e uma 
alteração teve que ser feita (com ad referendum): passar para 45% do curso (AA445), 
mudando estes 5% para adequar ao projeto pedagógico. Votado e aprovado por 
unanimidade.  



 Ajuda de custo para disciplina: Fretamento de ônibus para a disciplina EF315 Lutas, do Prof. 
Gavião para realização de atividade prática na Fazenda Guaixinduva, na Serra do Japi, cidade 
de Jundiaí, no dia 27 de junho de 2016.  Foi lida a solicitação do Prof. Gavião, relembrando 
que todo pedido de recursos deve ser aprovado por mérito e depois, submetido às finanças. 
Prof. Mário questionou o objetivo da disciplina com o objetivo da atividade prática e o prof. 
Uchida esclareceu a dúvida. Colocada em votação, foi aprovado por unanimidade.  

 Ajuda de custo para disciplina: Pedido do prof. Sérgio Settani para o professor Enrico 
Spaggiari ministrar palestra em sua disciplina na próxima semana. Foi lembrado que os 
pedidos para este tipo de solicitação devem seguir o regulamento da Coordenação de 
Graduação, ou seja, respeitando o prazo de 30 dias de antecedência. Foi conversado sobre 
abrir exceções na regra e a profa. Paula ficou de verificar o tempo necessário na parte 
burocrática para ver se estas exceções podem ser abertas, pois como lembrado pelo prof. 
Ricardo, a comissão pode até abrir alguma exceção, mas pode não ser possível seguir 
adiante, devido aos trâmites dos documentos. Consultada a Comissão, o pedido foi aprovado 
por unanimidade apenas se o Prof. Sérgio concordar em mudar a data da palestra no seu 
cronograma de aulas, conforme as regras colocadas. 

 

OUTROS: 

 CIC-2016: A Profa. Paula informou que o planejamento está caminhando bem. Foi definido 
então que a comissão enviará um e-mail para todos pedindo sugestões pontuais de mini-
cursos. O prazo para envio destas será dia 07 de junho, já que nossa próxima reunião será no 
dia 08.  

 Inclusão e Oferecimento de disciplina da FCM: O prof. Uchida falou da criação da disciplina, 
junto com a FCM, “Farmacologia aplicada à Atividade Física”.  A Profa. Elaine sugeriu que 
essa disciplina seja oferecida como eletiva, com reservas para os cursos 27 e 45 se usada a 
sigla da FCM. Se for oferecida com a sigla da FEF, que seja alocada dentre as disciplinas de 
Tópicos Especiais, com equivalência para os alunos da FCM. Depois de muita discussão, o 
prof. Uchida vai verificar com a FCM sobre os detalhes da disciplina e informará a comissão 
posteriormente.  

 Movimentos de “greve” na UNICAMP: A Profa. Elaine informou que em reunião da CRUESP, 
existe um abono de 3% na UNICAMP, mas não na UNESP e na USP. Houve uma assembleia 
na ADUNICAMP, sendo aprovada uma paralisação dos professores na segunda e na terça-
feira da próxima semana, para os professores que queiram parar. Na FEF, como sempre, o 
critério de parar ou não, apoiando o movimento é de responsabilidade de cada professor. A 
Profa. Elaine informou que os alunos estão mobilizados e muito organizados. Foi feita uma 
roda de conversa entre os alunos e alguns docentes da FEF com a ideia de esclarecer cotas, 
denúncias e acompanhar o DCE. Na segunda-feira passada, os alunos da FEF fizeram 
piquetes impedindo os docentes de darem aulas. Para amanhã (dia 19 de maio) está prevista 
outra paralisação, mas sem piquetes. Convidaram todos docentes da FEF para outra roda de 
conversa. A Profa. Cláudia falou que na FE a discussão está muito polarizada, que os alunos 
estão muito agressivos e que o clima está muito tenso, sendo que os alunos ocuparam o 
prédio da FE e os docentes contrários ao movimento estão recebendo graves ameaças. A 
Profa. Paula falou que alguns docentes da FEF procuraram a Coordenação de Graduação 
para saber informações, ressaltando que alguns alunos se formarão em julho e podem ser 
prejudicados. A profa. Elaine sugeriu discussão do assunto junto aos departamentos, 
ampliando o debate entre os docentes sobre medidas cabíveis. O Prof. Ricardo mostrou-se 



incomodado em se posicionar num órgão institucional e sugere que tal assunto seja 
discutido na ADUNICAMP. Com isso, ficou decidido que cada professor deve seguir seu 
posicionamento próprio, apoiando ou não o movimento, sem posição de coordenação de 
graduação ou da comissão de ensino. 

 

Esgotados os assuntos da Pauta, a Profa. Elaine agradeceu a presença de todos e encerrou a 
Reunião às 15h30. 


