
 
 

RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

12 de fevereiro de 2020 

 
RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP, realizada em 12 de fevereiro 

de 2020 na sala de aulas FF06, foi presidida pela Profa. Dra. Paula Teixeira 

Fernandes, Coordenadora de Graduação. Estiveram presentes o(a)s 

Professores(as) Doutores(as): 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, da Faculdade de Educação, Laurita Marconi Schiavon do Departamento 

de Ciências do Esporte e o Representante Discente: Luan Maynny Silva Avelino do 

curso 45. Justificou ausência: Profa. Dra. Eliana Ayoub, representante da 

Faculdade de Educação – FE, o discente Vinícius Pereira Chieppe não justificou 

ausência. A Profa. Paula iniciou a reunião às 14h20, desejou um ótimo ano a todos, 

deu as boas vindas à Servidora Tielly Martins Lopes, nova Secretária da 

Graduação, solicitou inclusão na Pauta da Resolução Interna do DEFH-FEF 

02/2020, a Comissão aprovou por unanimidade. 

 

Pauta: 

 Resumo da Reunião de novembro de 2019 foi aprovado por unanimidade 

 Reconsideração de Matrícula - 1º pedido (ad referendum), após apresentar, 
justificar e esclarecer todas solicitações deste bloco, foram aprovadas por 
unanimidade: 

o Gustavo Alves da Silva 
o Ewerton César Santiago Silva 
o Bruno Birocchi 
o Derick Bosso 
o Raul Rodrigues Reis 
o Erasmo Alves de Souza Júnior 
o Giovanna Morandim R. da Silva 
o Agnes Harumi Iha 
o Douglas Vinícius Carvalho Brasil 

 Reconsideração de Matrícula - casos especiais: 
o André Souza Leite Vieira – A Profa. Paula leu a justificativa do 

discente e após esclarecimentos sobre a solicitação, a Comissão 
aprovou por unanimidade. 

  



 
 

o Eder Henrique Meira - A Profa. Paula leu a justificativa do discente e 
após esclarecimentos sobre a solicitação, a Comissão aprovou por 
unanimidade. 

o Patrícia Cassese Ribeiro - A Profa. Paula leu a justificativa da 
discente e após esclarecimentos sobre a solicitação, a Comissão 
aprovou por unanimidade. 

o Vitor Anunciato Lara da Silva - A Profa. Paula apresentou a 
solicitação do discente e após discussão, visto o grande número de 
disciplinas a serem cursadas, a Comissão decidiu por orientar o Vitor 
a concluir primeiramente a Licenciatura, que é a modalidade mais 
adiantada, porém condicionado ao bom desempenho para prosseguir 
no curso e aprovou sua solicitação por unanimidade. 

 

 Resolução Interna do DEFH-FEF 02/2020, referente às indicações do Prof. 
Dr. Mário Luiz Ferrari Nunes a Coordenador de área do PIBID e a Profa. 
Dra. Elaine Prodócimo a Orientadora da Residência Pedagógica nos 
Projetos da FEF, foi aprovada por unanimidade. 

 
Informes: 

 Ementas das disciplinas – a Profa. Paula solicitou aos representantes 
docentes dos departamentos, que na próxima reunião dos departamentos 
seja demandada para seus pares a atualização dos Programas e 
Bibliografias de suas disciplinas nos moldes de exigências do Conselho 
Estadual de Educação – CEE para disponibilizá-las em nosso site e o banco 
de programas de disciplinas da DAC. 

 Início período letivo – a Profa. Paula informou que o período letivo começará 
no dia 03 de março de 2020 e que a matrícula presencial será a partir da 4ª 
chamada na Secretaria de Graduação. A 1ª aula aos Ingressantes será 
apresentação da Direção, Coordenação, Biblioteca, CODESP e Entidades 
Estudantis às 14h e às 19h. Os docentes serão convidados a participar. 

 Aula Inaugural será ministrada pelos Professores Ademir De Marco e Miguel 
de Arruda, no dia 04 de março de 2020 a partir das 19h e toda comunidade 
Fefeniana será convidada a assistir. 

 Recepção de calouros -  

 Recepção de estudantes indígenas – O Prof. Mário Nunes e o discente 
Samuel estão formando uma Comissão Permanente para receber e 
acompanhar os Indígenas durante o curso. 

 Keith Russell, professor visitante do Canadá, estará na FEF (02-12/03) para 
ações e palestras nas disciplinas de Graduação e Pós dos Professores 
Marco Bortoleto e Laurita. 

 

Esgotados os assuntos da Pauta, a Profa. Paula agradeceu à Comissão e encerrou 

a reunião às 15h30. 


