
 
 

RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

13 de novembro de 2019 

 

RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP, realizada em 13 de novembro de 2019 na sala de 
reuniões 01, foi presidida pela Profa. Dra. Paula Teixeira Fernandes, Coordenadora de 
Graduação. Estiveram presentes os(as) 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 os Representantes Discentes: Luan 
Maynny Silva Avelino e Vinícius Pereira Chieppe. Justificou ausência: Eliana Ayoub, da 
Faculdade de Educação. A Profa. Paula iniciou a reunião às 15h15. 

 

Pauta: 

 Resumo da Reunião de outubro/2019: aprovado, com uma abstenção. 

 Aprovação do Parecer do Relatório de Atividades do Prof. Dr. Sérgio Settani 
Giglio: a Relatora Profa. Laurita leu o Parecer, que foi aprovado, com uma 
abstenção. 

 Análise de Normas e Critérios de Utilização dos Espaços Físicos da FEF. Os 
discentes sugeriram correções no texto atual, como: 3.2. Mudar a prioridade da 
LAU para 6, incluir discentes individuais nas prioridades. A Comissão entendeu a 
proposta dos discentes, porém, ressaltou que este assunto não deveria ser 
votado na CG. A orientação dada foi para os alunos organizarem as mudanças 
que acharem necessárias e encaminhem essas sugestões à CODESP e à Direção 
da FEF, via CAEF, para que seja protocolado de maneira formal e, 
consequentemente, discutido de maneira adequada. Por isso, este item não foi 
aprovado. 

 

Informes: 

 Foi colocado o assunto de que alguns alunos do 1o ano estão cursando disciplinas 
de semestres mais a frente (fora de fase) e que isso pode ter consequências para 
os próprios alunos, por não terem base para acompanhá-las. Foi  esclarecido que 
isso é feito pelo sistema DAC, analisando a situação de cada aluno e quando a 
disciplina tem vagas e não tem pré-requisitos.  



 
 

 

 Calendário DAC final de ano e início de 2020:  

o Último dia letivo: 07/12/2019 

o Semana de estudos: de 02 a 07/12. 

o Semana de exames: de 09 a 14/12. 

o Inserção das notas no sistema DAC: 02 a 17/12 

o Início das aulas 2020: 02/03/2020.  

 Aula Inaugural: sempre buscando o equilíbrio entre bacharelado e licenciatura, 
foram pedidas sugestões. O prof. Marquinho indicou Cristiano Albino e o prof.  
Mário indicou Marcos Ribeiro e/ou Jaqueline.  

 

Esgotados os assuntos da Pauta, a Profa. Paula agradeceu à Comissão e encerrou a 
reunião às 16h10. 


