
 
 

 
 

RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

12 de junho de 2019 

 

RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP, realizada em 12 de junho de 2019 na sala de reuniões 1, foi 

coordenada 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 e Ricardo Machado Leite de Barros, 

do Departamento de Ciências do Esporte e, os Representantes Discentes: Luan Maynny Silva 

Avelino do curso 45 e Jéssica Cristina Limeira do curso 27. A Profa. Dra. Eliana Ayoub, da 

Faculdade de Educação justificou ausência. 

 

A Profa. Paula deu as boas vindas aos Membros da Comissão às 14h13. Solicitou a inclusão de 

Pauta do documento enviado pelo Departamento de Educação Física e Humanidades sobre a 

Equivalência das Disciplinas de Estágios da Licenciatura da Educação Física com as da Faculdade 

de Educação. O documento foi lido pela Paula e após discussão, não foi incluído na pauta por 

sugestão de se apresentar o documento aos demais departamentos para discussões com a 

presença dos interessados para esclarecimentos. 

 

Pauta: 

 Resumo da Reunião de abril/2019 foi aprovado por unanimidade. 

 Reconsideração de Matrícula do Thiago Oliveira de Lima, após a leitura do recurso do 

estudante a Comissão negou a solicitação com 4 votos contrários e 2 abstenções. 

 Reconsideração de Matrícula/Prorrogação de Integralização da Julie Coraça Figueiredo, 

após a leitura do recurso do estudante a Comissão negou a solicitação com 5 votos 

contrários e 1 abstenções. 

 Solicitação de Transporte para o Prof. Marco Bortoleto, aprovado o ad referendum por 

unanimidade. 

 

Informes: 

 Avaliação de disciplinas, a Paula passou a palavra ao Prof. Sérgio que esteve na Comissão 

Central de Graduação, que relatou como foi a avaliação de disciplinas, ocorridas antes da 

Avaliação de Cursos nas outras unidades, que serviu de panorama para este processo. A 

Graduação da FEF vai retomar as Avaliações de Disciplinas antes da Avaliação de Curso, 



 
 

por experimento de uma construção coletiva. A FEF sente essa necessidade, apesar dos 

questionamentos de sua utilidade e objetivo, propuseram a elaboração de instrumentos 

adequados para a Avaliação. 

 Mudanças de NDE completou 2 anos e não houve alterações, permanecendo os mesmos 

membros desse Núcleo. 

 Calendário DAC para colocar notas, período letivo, TCCs, início segundo semestre: a Paula 

informou a data do término do 1o período letivo (06/julho); alerta sobre os muitos 

feriados por vir; informou o período da semana de estudos (01 a 06/julho); semana de 

exames (10 a 16/julho), período de inserção das notas (01 a 17/julho) no Sistema/DAC;  

 TCCs, ínicio segundo semestre: 03/junho último dia as defesas dos TCCs, dia 01/agosto 

início do 2o período letivo; dia 04/outubro, Avaliação de Curso. 

 Avaliação institucional 

 Isenção da taxa do Vestibular para a Licenciatura da Educação Física, o Prof. Sérgio vai 

consultar a COMVEST essa possibilidade. 

 

Esgotados os assuntos da Pauta a Profa. Paula encerrou a reunião às 15h19. 


