
 
 

RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
13 de fevereiro de 2019 

 
RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP, realizada em 13 de fevereiro de 2019, na Sala F03, foi presidida 

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

Professores Doutores: Sérgio Settani Giglio, Coordenador Associado de Graduação, Mário Luiz 

Ferrari Nunes, do Departamento de Educação Física e Humanidades; Edison Duarte, do 

Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada, Ricardo Machado Leite de Barros, do 

Departamento de Ciências do Esporte e os Representantes Discentes presentes: Jéssica Cristina 

Limeira (Suplente do Curso 27) e João Pedro S. P. Lima. A Profa. Eliana Ayoub, da Faculdade de 

Educação justificou ausência. 

A Profa. Paula deu as boas vindas aos Membros da Comissão. Sugeriu a inclusão do Parecer da 

Profa. Carmen Lúcia Soares, Solicitação de Reconsideração de Matrícula/Prorrogação de Prazo 

para Integralização da estudante Angélica Jerusa Vitucci Herlingn. Após a consulta, os membros 

aprovaram por unanimidade. A Profa. Paula deu início a Reunião às 14h15. 

 

Pauta: 

 Resumo da Reunião de novembro de 2018 foi votado e aprovado com uma abstenção. 

 A Profa. Paula sugeriu votar em bloco as Solicitações de Reconsideração de Matrículas 

dos estudantes Luis Henrique Matos Lorenzini, Patrícia Cassese Ribeiro, Eder Henrique 

Meira, Bruna Patez Emidio, Ana Paula Boito Ramkrapes, Larissa Souza Breder e Lucas 

Kelvin Vaz. A Comíssão sugeriu à Paula que apontasse caso a caso, os 

motivos/justificativas dos solicitantes. Foi sugerido à Coordenação de Graduação uma 

definição de regras mais coerentes para o processo de Reconsideração de Matrícula, 

solicitou que os estudantes Lucas e Luis apresentem uma justificativa mais elaborada. 

Após as considerações e análise a Comissão votou e aprovou por unanimidade essas 

solicitações. 

 Reconsideração de Matrícula - Vitor Anunciato Lara da Silva, a Profa. Paula leu a 

justificativa e após analise do processo do estudante, a Comissão aprovou por 

unanimidade, mais este ano de 2019, condicionado ao bom desempenho do Vitor nos 

semestres projetados. 

 Reconsideração de Matrícula - Angélica Jerusa Vitucci Herlingn, a Profa. Paula leu a 

justificativa e após analise e discussão do processo da estudante, a Comissão aprovou a 

solicitação de Reconsideração de Matrícula para a Modalidade do Bacharelado, sugerindo 

a estudante que solicite seu reingresso para complementar seus estudos na Modalidade 

da Licenciatura. 



 
 

 Reconsideração de Matrícula – Leo,a sugestão é a de aprovar por ad referendum e 

apresentar o processo/solicitação na próxima reunião da Comissão de Ensino. 

 Parecer do Relatório de Atividades Docente – Carmen Lúcia Soares, será elaborado pelo 

Prof. Ricardo... 

 

Informes: 

 Reforma Curricular - posição dos departamentos, o DCE e o DEFH apresentaram 

documentos com os seus posicionamentos, o DEFH propõem discussões mais ampliada 

no NDE. O DCE tem como posicionamento, fazer uma reforma com mais fundamentação 

e com estudos mais aprofundados para Reforma Curricular; discutir com os docentes que 

não participam do NDE. Foi sugerido fazer conferências para se discutir “sujeito, 

formação e conhecimento”. Documentar as discussões nos departamento, NDE agendar 

as conferências, palestras com base nos documentos apresentados pelos departamentos; 

manter as Reuniões da segunda-feira, e a da quinta-feira aberta a todos docentes da FEF. 

 Período Letivo, a Profa. Paula informou o início do período letivo (27/02), informou que o 

dia 18 e 22/02 é a matrícula dos Calouros, dia 25/02 a confirmação de matrícula e 

também a Semana dos Calouros. A Coordenação enviará a programação a todos 

docentes. Dia 26/02 a Coordenação apresentará a FEF aos calouros. 

 Licenças, Afastamentos e Aposentadorias, a Profa. Paula informou as aposentadorias dos 

professores Jocimar e Paulinho e, diante do quadro sugeriu aos departamentos mais 

organização e planejamento para as substituições. 

 Ementas e Programas de Disciplinas (atualização), a Profa. Paula solicitou aos 

representantes docentes da Comissão de Ensino que cobrem de seus pares a atualização 

e o envio dos Programas de Disciplinas para a Coordenação de Graduação. 

 ENADE 2017 (Licenciaturas), a Profa. Paula informou a reprovação da Licenciatura do 

curso de Educação Física diurno (27) no ano de 2017, o que afeta diretamente a todos 

alunos que ainda estão cursando a Educação Física. 

 Aula inaugural será no dia 27/02 às 19h, as dispensas dos alunos ficam a critério dos 

docentes. A Maísa e o Jonas (Comitê Paralímpico Brasileiro) foram convidados (já 

confirmaram presenças) para ministrarem a Aula Inaugural. 

 

Encerrados os assuntos, a Profa. Paula agradeceu a presença de todos e terminou a reunião às 

15h36. 


