
 
 

RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

09 de outubro de 2019 

 
RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP, realizada em 09 de outubro 

de 2019 na sala de reuniões 01, 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, Profa. Dra. Eliana Ayoub, da Faculdade de Educação e os 

Representantes Discentes: Luan Maynny Silva Avelino do curso 45 e como 

convidado Vinícius Pereira Chieppe. Justificaram ausência: Edison Duarte, do 

Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada, Laurita Marconi Schiavon 

do Departamento de Ciências do Esporte. A Profa. Paula iniciou a reunião às 

14h10. Foi solicitada inclusão de Pauta da solicitação de compra de uma lousa 

encaminhada pelo Prof. Uchida e inclusão no item informes pelos discentes. 

 

Pauta: 

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

 Aprovação do Parecer do Relatório de Atividades da Profa. Dra. Cláudia 

Regina Cavaglieri: o Relator Prof. Sérgio, leu o Parecer e a Comissão 

aprovou por unanimidade. 

 Prorrogação de Prazo para Integralização Pedro Lopes Baptistella foi 
aprovada por unanimidade. 
Sugestão para as próximas solicitações dos estudantes, que a Comissão de 
Graduação faça uma consulta aos docentes das disciplinas em que o aluno 
está/esteve matriculado, com a intenção de colher elementos que auxiliem 
na tomada de decisões para a emissão de pareceres. Buscar maior 
proximidade aos estudantes que sinalizarem dificuldades no curso, para 
antecipar e orientá-los, tentando assim, evitar todo processo desses tipos de 
solicitações. 

 Reconsideração de matrícula Beatriz Sayuri Kamozaki, aprovada por 

unanimidade. 

 Reconsideração de matrícula Vitor Anunciato Lara da Silva, mediante a 

apresentação do Laudo Médico, solicitado pela Comissão de Ensino, a 

solicitação foi aprovada por unanimidade. 

 Nova versão das “Regras para uso de verbas da Graduação”: a 

Coordenação de Graduação juntamente com a Direção, estão estudando e 

revendo as regras de utilização dos recursos financeiros da FEF e já indicou 

alterações nos valores, retirada de auxílio na cidade de Campinas/SP. Os 



 
 

discentes apresentaram proposta de equipararem os valores do CAEF com 

os da Coordenação de Graduação. Não permitir acúmulos de auxílio das 

Entidades mais Coordenação. Após apresentadas as sugestões, ficou 

decidido os seguintes valores de auxílio para os discentes: R$ 150 para 

eventos no Estado de São Paulo, R$ 200,00 para eventos no país e R$ 

300,00 para eventos internacionais. 

 Ajuda de custo para Atlética da FEF – 2 ônibus para participar do desafio da 

EEFE/USP (20-11-19), a Comissão de Graduação apoia o Mérito, porém, 

com três votos contrários e dois votos favoráveis, indeferiu a solicitação por 

entender que não se trata de atividade Acadêmica e sugeriu encaminhar a 

solicitação à Direção da FEF e/ou ao CAEF. 

 O pedido de compra de um Quadro Branco com rodinhas, solicitado pelo 

Prof. Uchida, para utilização no LabFEF, foi aprovada por unanimidade. 

 

Informes: 

 Semana Acadêmica: a Comissão de Graduação parabenizou as Entidades 

Estudantis da FEF pelo sucesso do evento realizado. 

 Avaliação de Curso: a Coordenação de Graduação informou que as 

melhorias/resultados foram notadas pelos participantes nessa avaliação. 

 Grade Horária 1º semestre de 2020: a Profa. Paula informou à Comissão de 

Graduação que a Grade já está em elaboração no SIGA. 

 NDE – reforma curricular: em 11/2019 teremos uma reunião ampliada, 

aberta a toda comunidade Fefeana. 

 Vestibular – isenção de taxa para inscrição no Curso Noturno em 

Licenciatura: Resposta da COMVEST é que só se aplica aos cursos que tem 

a entrada pela Licenciatura. 

 Vestibular indígena: fizeram inscrições 82 para o diurno e 47 para o noturno. 

A Coordenação informou que já temos uma estudante indígena que 

ingressou através das vagas remanescentes. 

 

 

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

a reunião às 15h45. 


