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RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO: 

09 de outubro de 2015 

 
RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP, REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO 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; Eliana Ayoub representante da Faculdade de Educação. Os representantes discentes, 
Marjori Laporte e Bruno Dias Ferreira não compareceram (Marjori ainda está em licença 
maternidade, ausência justificada). 

A Profa. Elaine deu as boas vindas à Comissão de Ensino e iniciou a reunião às 14h10. Sugeriu 
iniciar a reunião da Comissão de Ensino discutindo a Pauta com a inversão dos itens da mesma, 
que foi votada e aprovada por unanimidade. 

 

PAUTA: 

 Libras: A disciplina será obrigatória a partir de 2016 para todos os cursos de licenciatura. Por 
isso, é necessário cumprir prazos da Comissão Central para o oferecimento da disciplina. A 
FEF teria a primeira turma de libras já no primeiro semestre de 2016, pois na época da 
decisão, com a coordenação anterior, foi inserida esta disciplina no 3º semestre. Porém, com 
a análise atual da grade horária, a coordenação de graduação constatou que não cabe em 
nossa grade no referido semestre, a não ser que seja oferecida aos sábados, como mostram 
as tabelas da grade horária expostas na reunião.  

A DAC informou que, para o primeiro semestre de 2016, nossa demanda é de 4 alunos do 
diurno e 2 alunos do noturno, todos reingressantes e nenhum deles é formando. A disciplina 
de Libras para a FEF será ministrada por professor a ser contratado pela Fonoaudiologia. A 
sugestão dada pela coordenação e aprovada na reunião foi a mudança para o 9º semestre 
no curso noturno e para o 5º semestre no curso diurno, devido às possibilidades da carga 
horária. Dessa maneira, a disciplina ficará obrigatória para a licenciatura e optativa para o 
bacharelado. A Comissão de Ensino votou e aprovou por unanimidade esta alteração. 

 Relatório de Atividades da Profa. Maria da Consolação G. C. F. Tavares.  Lido pela profa. 
Elaina Ayoub. Aprovado por unanimidade. 

 Relatório de Atividades da Profa. Cláudia Regina Cavaglieri. Lido pela Profa. Elaine 
Prodócimo. Aprovado por unanimidade. 

 



 Com a leitura dos relatórios, surgiram algumas propostas para a orientação de TCCs: divulgar 
as áreas dos docentes nas disciplinas de pesquisa, especialmente a EF614, para que os 
alunos possam conhecer todos os professores e as linhas de pesquisa nas quais atuam. 
Dessa maneira, os alunos conhecem todas as áreas e alguns professores não ficam 
sobrecarregados. A ideia não é normatizar e sim, enfatizar que existe a demanda, até porque 
todos os professores devem trabalhar com o tripé ensino-pesquisa-extensão.   

 Revalidação de Diplomas do aluno Miguel Felipe L. C. Antunes: a Profa. Elaine informou que 
o candidato atendeu as solicitações feitas pela Comissão de Ensino (envio do TCC em pdf, 
link onde o trabalho está disponível, informou que fez o estágio em escola em Coimbra e fez 
a opção pelo Diploma de Licenciatura). Após a leitura do parecer final, esta revalidação foi 
aprovada por unanimidade. 

 Pedido de ajuda de custo - Profa. Olivia Cristina Ferreira Ribeiro: pelo reduzido número de 
alunos (apenas 4), foi solicitado um carro para levá-los ao SESC, em uma atividade que faz 
parte do contexto pedagógico da disciplina EF942. Aprovado por unanimidade. 

 

EXPEDIENTE: 

 Internacionalização: A Profa. Paula informou sobre a atividade pré-congresso (Congresso de 
Ciência do Desporto) que ocorrerá no dia 2 de dezembro, no período da manhã. Neste 
evento, serão colocadas e discutidas as experiências dos alunos que participaram de 
programas de intercâmbio. 

Com relação a este tema, a profa. Elaine informou que na CCG foi pauta única. Nesta 
reunião, foi solicitado que todas as unidades informem o interesse da unidade no processo 
de internacionalização. Por isso, solicita-se que os departamentos discutam quais os 
interesses e objetivos deste processo para a FEF. Com as sugestões de cada departamento, a 
Coordenação de graduação elaborará um documento final para ser encaminhado à CCG, 
como pedido.  

 Grade Horária: a Coordenação informou que sempre é muito complicado fechar a grade 
horária.  Para isso, sempre busca atender ao pedido de todos os docentes, mas não é 
possível atender a todos, especialmente pelo conflito de espaço físico no curso noturno.  

 Avaliação das disciplinas. Em 2014, a avaliação realizada pelos secretários da graduação foi 
importante, pois conseguiu informar aos docentes, em particular, o resultado de cada 
disciplina sob sua responsabilidade. Dessa maneira, este ano, faremos novamente da mesma 
maneira, com pequenas alterações no instrumento e servirá para análise do docente e da 
Coordenação de Graduação. A sugestão do Prof. Ricardo é que se retire a avaliação da FEF 
do Sistema Avaliatório EA2, que não é obrigatória e ainda está em processo de 
reformulação. 

 Corrindo. Prof. Ademir ressaltou que no dia 11 de outubro será realizado o 2º Corrindo – 
Corrida de Crianças na Unicamp e conta com a presença de todos.  

 

Esgotados os assuntos, a Profa. Elaine agradeceu a presença de todos e encerrou a Reunião às 
16h20. 

 


