
 

 

RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE 
GRADUAÇÃO 

08 de abril de 2020 
 
 

RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP, realizada em 8 de abril de 

2020, às 14h00, por meio digital (Google Meet), presidida pela Profa. Dra. Paula 

Teixeira Fernandes, Coordenadora de Graduação. Estiveram presentes os 

Professores: Sérgio Settani Giglio, Coordenador Associado de Graduação, 

Laurita Marconi Schiavon, do Departamento de Ciências do Esporte; Edison 

Duarte, do Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada, da 

Faculdade de Educação; Mário Luiz Ferrari Nunes, do Departamento de 

Educação Física e Humanidades; Eliana Ayoub, representante da Faculdade de 

Educação e os Representantes Discentes: Luan Maynny Silva Avelino, do curso 

45 e Vinícius Pereira Chieppe, do curso 27. 

Tivemos a participação do diretor da nossa unidade, Prof. Orival, com 
informações muito importantes e esclarecedoras sobre a situação atual. Logo, foi 
perguntado a ele se há uma pauta definida para a Congregação do dia 05 de 
maio e a resposta foi que neste momento ainda não. Ele esclareceu que o maior 
propósito dessas reuniões é manter contato, trocar informações, bate-papo com 
a comunidade da FEF. 

A Profa. Paula então solicitou inclusão na pauta o Parecer do Relatório de 
Atividades do Prof. Dr. Edison, elaborado pelo Prof. Mário Luiz Ferrari Nunes. 
Aprovado por unanimidade. Os representantes discentes também solicitaram a 
inclusão na pauta a discussão da GR 35/2020, que se trata das atividades da 
graduação. Depois de discutir este assunto, ficou decidido que este tema seria 
discutido nos informes, e que os alunos vão elaborar um documento oficial para 
que seja levado aos departamentos e, caso necessário, que seja incluído na 
pauta da próxima reunião. 

 
 

Pauta: 

 Parecer referente ao relatório da Profa. Dra. Olívia Cristina Ferreira 
Ribeiro: teve como relatora a Profa. Eliana. Após sua leitura, foi votado e 
aprovado por unanimidade. 

 Parecer referente ao relatório do Prof. Dr. Edison Duarte: teve como 
relator o Prof. Mário Nunes. Após sua leitura, foi votado e aprovado com 
uma abstenção. 

  



 

 

 

Informes: 

 Desafios do semestre são apontados pelos discentes e CAEF sobre as 
atividades que pretendem realizar, sendo elas: elaboração de um 
relatório a partir de um questionário on-line, que tem o objetivo de obter 

informações dos alunos referentes às dificuldades no acesso tecnológico dos 
conteúdos teóricos que estão sendo disponibilizados neste momento de pandemia, 
bem como sobre a saúde mental dos alunos na quarentena. Após, será 
encaminhada uma carta aberta à Direção da FEF e Coordenação da Graduação 
com as conclusões obtidas através do mesmo. As preocupações dos 
representantes discentes referem-se a: conteúdo do artigo 11 da Resolução 
GR35/2020 que trata da suspensão das bolsas para alunos que não conseguirem 
auxiliar a disciplina no semestre, caso a mesma seja cancelada; exclusão dos que 
não têm acesso à tecnologia digital. O CAEF fará um resumo dos conteúdos da 
GR35/2020 para facilitar a divulgação nas mídias digitais para firmar o diálogo entre 
discentes e a coordenação de Graduação. De modo geral, todos os professores 
presentes na reunião enfatizam a necessidade de soluções para que os auxílios 
financeiros através das bolsas sejam mantidos. Salientam ainda que a maior 
preocupação neste momento não pode ser com o conteúdo, mas sim, em manter a 
aproximação, o afeto, a sensibilidade, a flexibilidade com os alunos e com os 
docentes, para não gerar mais ansiedade e desconforto. Foi dito ainda que a 
Coordenação de Graduação está tendo neste momento a função de zelo e cuidado 
com a inclusão social, pois não são todos que conseguem acompanhar as 
atividades por meio da tecnologia digital. Além disso, a Coordenação está 
verificando com os docentes e com os discentes como estão sendo as atividades, 
para não gerar ansiedade ou desconforto. Os docentes apoiam essas propostas da 
Reitoria para que o semestre não seja cancelado de forma precipitada. Nesse 
momento, a UNICAMP preza pela manutenção do contato 
(discentes/docentes/Instituição. A Direção da FEF tem se reunido com os docentes 
incentivando-os a manter o contato entre alunos/docentes/FEF. Os representantes 
discentes encaminharão o documento aos Departamentos. Quanto às disciplinas de 
Estágios da Licenciatura, a Faculdade de Educação elaborou um Plano junto aos 
Departamentos e Entidades Estudantis e a orientação é aguardar o posicionamento 
final dos órgãos afins. 

Quanto ao documento GR35/2020 não estar na pauta, a Coordenação 
justificou que o assunto não foi solicitado inclusão com antecedência para 
que todos os membros pudessem ler o documento e, assim, terem base 
para discussão. Além disso, é importante lembrar que estas GRs são 
determinações oficiais da Reitoria. 

 Vídeos professores: os docentes da FEF foram convidados a fazerem um 
vídeo para os alunos no sentido de mostrar sua rotina e a importância da 
contribuição de cada um neste processo de pandemia. 

 Formulário alunos: os coordenadores informam que foi criado um 
formulário, com o objetivo de saber dos discentes as perspectivas do 
momento que estamos passando, identificar qual aluno está encontrando 
dificuldades e quais são essas dificuldades. 



 

 

 O Prof. Orival comentou sobre as parcerias, a importância das 
discussões dos alunos e falou das inúmeras diretrizes que temos de 
cumpri-las e que essas discussões devem ser discutidas na Congregação 
e no CONSU. Informou que as atividades não presenciais irão até 
30/04/2020, pelo menos até o momento. 

 
 

Esgotados os assuntos da Pauta, a Profa. Paula agradeceu à Comissão e ao 
Prof. Orival pela participação e contribuição e, encerrou a reunião às 15h40. 


