
 
 

RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

10 de abril de 2019 

 

RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA DA UNICAMP, realizada em 10 de abril de 2019, na sala de reuniões 1, foi coordenada pela 

Profa. Dra. Paula Teixeira Fernandes, Coordenadora de Graduação. Estiveram presentes os 

Professores Doutores: Mário Luiz Ferrari Nunes, do Departamento de Educação Física e 

Humanidades, Edison Duarte, do Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada e a Profa. 

Eliana Ayoub, da Faculdade de Educação; os Representantes Discentes: Luan Maynny Silva Avelino 

do curso 45 e Jéssica Cristina Limeira do curso 27. Os Professores Doutores: Sérgio Settani Giglio, 

Coordenador Associado de Graduação e Ricardo Machado Leite de Barros, do Departamento de 

Ciências do Esporte justificaram ausência. 

 

A Profa. Paula deu as boas vindas aos Membros da Comissão, solicitou e justificou a inclusão de 

Pauta da solicitação de ajuda de custo do Discente Érick.  

 

Pauta 

• Resumo da reunião de março: aprovada por unanimidade. 

• Relatório de Atividades Docente do Prof. Marco Carlos Uchida. O Prof. Mário Nunes, 
relator, leu o parecer, que foi aprovado por unanimidade, após pequenos acertos. 

• Relatório de Atividades Docente do Prof. José Irineu Gorla. A Profa. Eliana, relatora, leu o 
parecer, que foi aprovado por unanimidade, após pequenos acertos. 

• Relatório de Atividades Docente do Prof. Marco Antônio Coelho Bortoleto. O Prof. Ricardo 
devido a problemas do Sistema R.A.D. e o prazo muito apertado, não conseguiu elaborar o 
parecer, a Comissão de Ensino sugeriu a retirada de pauta que foi aprovada por 
unanimidade. 

• Solicitação de ônibus para visita Técnica ao SESC Campinas, Profa. Olívia: aprovada por 
unanimidade. 

• Solicitação de ônibus para APAE Campinas e ARIL Limeira, Prof. Edison: aprovada por 
unanimidade. Neste item, foi lembrado que o prof. Edison fez esta solicitação o ano 
passado, porém, não deu certo. A data prevista para a visita aconteceria na semana da 
paralisação dos caminhoneiros (maio-2018) e, por isso, acabou não acontecendo.   

• Prorrogação de Prazo para Integralização, discente Alex Natalino Ribeiro: aprovada por 
unanimidade. Este estudante entrou com o pedido agora de maneira antecipada, o que foi 
ressaltado pela CG.   

 



 
 

• Solicitação de ajuda de custo, discente Erick Guilherme Peixoto de Lucena, para participar 
e apresentar trabalho no “World Congress on Exercise is Medicine”. O pedido foi aprovado 
por unanimidade (valor de R$150,00, conforme as regras da Graduação). Foi enfatizado a 
importância destes pedidos chegarem com antecipação correta (40 dias) e com os 
documentos apropriados. O estudante deve fazer o pedido, com ciência do seu orientador 
(se possível) e apresentar os documentos necessários: RG, aprovação do trabalho no 
congresso, carta de solicitação.   

• Número de vagas Indígenas, vagas Olímpicas e vagas ENEM para o ingresso 2020. Depois 
da exposição de todos os membros da CG, a decisão foi a seguinte:  

o Vagas indígenas: 4 vagas suplementares para o curso 27 (integral) e 4 vagas 
suplementares para o curso 45 (noturno) (votos: 4 favoráveis e 1 contrário). 

o Vagas Olímpicas: sem interesse em participar deste processo em 2020 (decisão 
unânime). Gostaríamos, no entanto, de perguntar a possibilidade de serem 
incluídas no futuro vagas olímpicas para atletas olímpicos e paraolímpicos.  

o ENEM: sem alterações (decisão unânime).  

• Vestibular 2020 - definição de peso das provas da segunda fase do vestibular. Agora, com 
a prova interdisciplinar da segunda fase do vestibular 2020, os pontos devem ser alterados. 
Depois de discutir este item, a decisão da CG para a área Ciências da Natureza foi a 
seguinte: 

o Língua Portuguesa - peso 3 
o Biologia - peso 3 
o Inter - peso 2 
o Matemática - peso 1 
o Química - peso 1 
o A Nota Mínima Obrigatória continua 450 pontos e as provas prioritárias continuam 

a ser Língua Portuguesa e Biologia. 
o Foi sugerido solicitar à COMVEST a isenção de taxa de inscrição no vestibular para 

o curso noturno (45), que tem a modalidade de Licenciatura. 

 
 
Informes: 

• I Congresso Olímpico Brasileiro. A Profa. Paula falou da realização deste evento no dia 13 
de abril de 2019. 

• III Colóquio de Formação em Educação Física e Esporte, realizado pelas 3 Universidades 
Estaduais Paulistas. Novamente, a professora convidou todos para participarem no dia 25 
de abril, na UNESP de Rio Claro. 

• UPA 2019. A Profa. Paula reforçou este evento, que acontecerá no dia 25 de maio e 
convidou novamente todos, em especial os alunos e suas entidades a participarem do 
evento e fazerem solicitação de materiais que precisarem à Coordenação de Graduação. 

 



 
 

 

• Avaliação de Curso. A Profa. Paula lembrou a Comissão que acontecerá no dia 21 de maio, 
terça-feira. Foi lembrado do convite a ser feito para o prof. Luís Carlos Prestes e o prof. 
Mário aceitou auxiliar neste evento. 

• A Profa. Paula informou que a Grade Horária será disponibilizada na próxima reunião da 
Comissão. 

• Projeto de Acessibilidade. O prof. Orival recebeu a informação de que a FEF foi 
contemplada com este projeto e que em breve, será iniciada a instalação de elevador no 
prédio da Biblioteca.  

 

Esgotados os assuntos da pauta a Profa. Paula encerrou a reunião às 15h30. 


