
 
 

RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

20 de março de 2019 

 

RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DA UNICAMP, realizada em 20 de março de 2019, na sala de reuniões 1, 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; Ricardo Machado Leite de Barros, do Departamento de Ciências do 

Esporte e o Representante Discentes presente: Luan Maynny Silva Avelino (suplente do curso 45). O prof. 

Edison Duarte, do Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada, e a profa. Cláudia Ometto, da 

Faculdade de Educação, avisaram que não conseguiriam chegar no horário.  

 

A Profa. Paula deu as boas vindas aos Membros da Comissão e apresentou o Mário como secretário da 

Graduação.   

 

Pauta 

 Aprovação do resumo da reunião de fevereiro. Aprovado por unanimidade.  

 Ônibus para Congresso Olímpico, 13 de abril. Professor Ricardo ressaltou o evento e a visita do 
COB à Faculdade. Aprovado por unanimidade.  

 Ônibus para Colóquio, 25 de abril.  Aprovado por unanimidade.  

 Quantidade de vagas indígenas para 2020. Prof. Sérgio relembrou todo o processo desde o início 
deste assunto e explicou a questão do número de vagas, ressaltando que todos os anos a 
Congregação da Unidade deverá encaminhar à COMVEST o número de vagas para o próximo ano. 
Depois deste lembrete, o item foi retirado de pauta para ser discutido nos departamentos. Após, 
será feito um documento da CG para levar à Congregação. Além disso, foi discutido também o 
ingresso por vagas olímpicas e foi sugerido que nossa Faculdade tenha o ingresso de atletas 
olímpicos por estas vagas. Assim, este item deve também ser levado aos departamentos para 
discussão e votação.  

 Reconsideração de matrícula Leonardo Nascimento Dias de Sousa (ad referendum). Aprovado por 
unanimidade.  

 Reconsideração de matrícula José Roberto Fagundes. Aprovado por unanimidade.  

 Reconsideração de matrícula Caio Batalha Deroci. Aprovado por unanimidade.  

 Professor Colaborador - Prof. Ademir De Marco. O parecer, elaborado pela profa. Paula, foi lido e 
aprovado por unanimidade.  

 Parecer em Relatório Docente - Prof. Dr. Paulo César Montagner. O parecer elaborado pelo prof. 
Edison Duarte foi lido e aprovado por unanimidade.  

 Solicitação de ajuda de custo da viagem aluno Paulo Henrique Pontes Rodrigues para participação 
no Congresso Brasileiro de Biomecânica, com apresentação de trabalho científico. Aprovado por 
unanimidade. 



 
 

 Solicitação de ajuda de custo da viagem aluno Tatiana dos Santos Verza para participação no 
Congresso Brasileiro de Biomecânica, com apresentação de trabalho científico. Aprovado por 
unanimidade. 

 Catálogo de 2020. Sem alterações. Aprovado por unanimidade. 

 

Informes: 

 Disciplinas 1º semestre de 2019 (EF 116). Foi exposta a situação da disciplina EF 116, sob 

responsabilidade do prof. Gustavo Gutierrez. Após o início do semestre, o prof. Odilon assumiu a 

disciplina. Neste sentido, foi colocada a questão da possibilidade concreta de contratação de 

professores novos para suprir o quadro de aposentadorias em andamento. A ideia é elaborar um 

documento para pressionar a contratação e não cortar nada, pois o número de aposentadorias é 

muito grande. 

 CCG - Rodrigo de Siqueira Souza. Foi colocado todo o processo do aluno que pediu várias vezes a 

reconsideração de matrícula e a prorrogação do prazo de integralização. A CCG autorizou sua 

continuação e ele terá este semestre para concluir o curso. 

 UPA. Acontecerá no dia 25 de maio de 2019. 

 Grade horária 2º semestre de 2019. Está começando a ser elaborada e em breve, será enviada 

aos docentes. 

 

Sem mais para se discutir, a profa. Paula encerrou a reunião às 15h. 


