
 
 

RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

14 de agosto de 2019 

 

RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP, realizada em 14 de agosto de 2019 na sala de reuniões 01, 

foi presidida pelo Prof. Dr. Sérgio Settani Giglio, Coordenador Associado 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, a Profa. Dra. Eliana Ayoub, da Faculdade de Educação e os 

Representantes Discentes: Luan Maynny Silva Avelino do curso 45 e Jéssica Cristina Limeira 

do curso 27. Justificaram ausência os docentes: Paula Teixeira Fernandes, Coordenadora de 

Graduação e Ricardo Machado Leite de Barros, do Departamento de Ciências do Esporte. 

 

O Prof. Sérgio deu as boas vindas aos Membros da Comissão às 14h10. Solicitou a inclusão 

de Pauta das Solicitações de Reconsideração de Matrículas dos discentes André Moura 

Tarifa e Renan Augusto Adami Silveira Pilotto, devido ao grande número de solicitação de 

Reconsideração de Matrículas e Prorrogação de Prazo para Integralização, a Comissão 

decidiu votar nesses assuntos em 2 blocos de solicitações (Reconsiderações e 

Prorrogações). 

 

Pauta: 

 Resumo da Reunião de junho/2019 aprovado com uma abstenção; 

 Aprovação do Parecer do Relatório de Atividades do Prof. Dr. Marco Antônio 

Coelho Bortoleto, aprovado o Ad Referendum por unanimidade; 

 Aprovação do Parecer do Relatório de Atividades do Prof. Dr. João Paulo Borin, 

aprovado o Ad Referendum por unanimidade; 

 As Solicitações de Reconsideração de Matrículas do(a)s discentes: Vitor Daronco 

Freire, Ana Paula Maia Frizzo, Lívia Beatriz Do Carmo Ramos, Luana Nery 

Fernandes, Felipe Sodré Bioto, Caio Batalha Deroci, foram votadas em bloco e 

aprovadas o Ad Referendum; 

 A Solicitação de Reconsideração de Matrícula do Renan Augusto Adami Silveira 

Pilotto foi aprovada por unanimidade; 

 A Solicitação de Reconsideração de Matrícula do André Moura Tarifa, votado o 

indeferimento com três abstenções, um voto favorável e um contrário, decidido o 

indeferimento com o voto minerva; 

 As Solicitações de Reconsideração de Matrículas que haviam sido indeferidas por 

Ad Referendum, foram discutidas caso a caso, o(a)s discentes: Vitor Anunciato 

Lara da Silva, devido a especificidade de seu caso, ficou condicionado a 



 
 

apresentação de um laudo médico a ser anexado no processo, a Comissão decidiu 

por retirar o Ad Referendum e deferiu a solicitação; 

 Michele Porfírio da Silva, a Comissão decidiu por retirar o Ad Referendum e 

aprovou o deferimento por unanimidade; 

 Daisa Fabiele Godoi Moraes, a Comissão decidiu por retirar o Ad Referendum e 

aprovou o deferimento por unanimidade; 

 Reconsideração de Matrícula do Diego Jorge Menezes Carvalho foi mantido o Ad 

Referendum, considerando as várias oportunidades do discente apresentadas em 

seu processo; 

 Prorrogação de Prazo de Integralização da Nathalia Guimarães de Souza, 

aprovado por unanimidade, condicionada ao bom desempenho no período 

solicitado; 

 Prorrogação de Prazo de Integralização da Nara Romero Montenegro, votou-se por 

unanimidade manter o Ad Referendum indeferindo a solicitação da discente, por 

entender que a mesma não necessita dessa Prorrogação neste momento; 

 Prorrogação de Prazo de Integralização do Bruno Cavalcante Capistrano, aprovado 

o Ad Referendum por unanimidade; 

 Prorrogação de Prazo de Integralização do Pedro Lopes Baptistella; 

 Ajuda de Custos para o Vinícius Pereira Chieppe, aprovado o Ad Referendum por 

unanimidade o valor de R$ 150,00; a Comissão está planejando para as próximas 

solicitações, aumentar o recurso de Ajuda de Custos; 

 Ajuda de Custos para a Jéssica Shizuka Yahiro da Silva Oliveira, aprovado o por 

unanimidade o valor de R$ 150,00; 

 Solicitação da Profa. Mara Patrícia - 2 ônibus – Visita Técnica ao NAR/SP 

(25/11/2019), aprovou o mérito por unanimidade; 

 Semana Acadêmica – FEF: As atividades foram programadas pelas três entidades 

estudantis (Empresa Jr, CAEF e Atlética), porém a Empresa Jr não participará do 

evento, as entidades estão tendo problemas com as datas, espaços físicos e aulas. 

A Comissão sugeriu que o evento coincida com a semana da realização do 

CONBRACE, foi sugerido os dias 17 à noite, 18 e 19 de setembro. A CG recebeu a 

programação. Foi informado que CCG ainda não se pronunciou sobre inserir a 

Semana Acadêmica no Calendário da DAC. A Comissão de Ensino parabenizou as 

Entidades Estudantis pela organização e aprovou o Evento por unanimidade; 

 Projeto “Forum de Basquete 3X3”: por sugestão foi retirado de Pauta para que haja 

mais esclarecimentos. 

 Pedido da Profa. Elaine: a solicitação sobre Equivalência das Disciplinas de 

Estágios da Licenciatura da Educação Física com as da Faculdade de Educação foi 

lida e discutida previamente para encaminhar e considerou pertinente encaminhar 

aos Departamentos para discussões em suas reuniões. 

  



 
 

Informes: 

 COMVEST – notícias importantes: alterações nos tramites da matrícula que será 

virtual e a confirmação de matrícula ocorrerá em fevereiro/2020, com as vagas para 

os indígenas. Questionado sobre a isenção da taxa de inscrição para a licenciatura 

da FEF do período noturno. 

 Avaliação de Cursos – 04 de outubro de 2019: propor ações, discussões mais 

ampliada, com cronograma a definir. 

 

 

Esgotados os assuntos da Pauta, o Prof. Sérgio agradeceu a Comissão e encerrou 

a reunião às 16h30. 


