
 
 

RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

11 de setembro de 2019 

 

RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP, realizada em 11 de setembro 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, Edison Duarte, do Departamento 

de Estudos da Atividade Física Adaptada, Laurita Marconi Schiavon em substituição 

ao Ricardo Machado Leite de Barros, do Departamento de Ciências do Esporte e os 

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

Vinícius Pereira Chieppe, que substituirá a Jéssica Cristina Limeira do curso 27 nas 

próximas reuniões. Justificou ausência a Profa. Dra. Eliana Ayoub, da Faculdade de 

Educação.  

 

A Profa. Paula iniciou a reunião. Para início, foi falado primeiramente sobre o 

andamento do processo de Reconsideração de Matrícula do estudante Vitor 

Anunciato Lara da Silva e a Comissão foi informada que a DAC está aguardando o 

Laudo Médico conforme exigência do Regimento Geral da UNICAMP e que o Laudo 

tem como objetivo proteger o estudante. O Prof. Sérgio informou que o Processo de 

Reconsideração da estudante Michele estava pautado na Comissão Central de 

Graduação - CCG e foi retirado de pauta por falta do ofício que deferia a solicitação 

da estudante. O pedido da Profa. Elaine foi encaminhado para os Departamentos e 

será pautado na reunião de outubro de 2019. 

 

Pauta: 

• Resumo da Reunião de agosto/2019: aprovado com uma abstenção e 

solicitadas algumas correções de digitação. 

• Aprovação do Parecer do Relatório de Atividades do Prof. Dr. Renato Barroso 

da Silva: o Relator, Prof. Mário, leu o Parecer e a Comissão aprovou por 

unanimidade, com uma correção relacionada ao número de 

turmas/disciplinas. 



 
 

• Regras para uso da Verba da Graduação - alteração valores e prazos: os 

discentes podem solicitar ajuda de custo uma única vez por ano, o prazo para 

solicitações será alterado para 45 dias antes do evento. Os valores serão 

alterados, foi sugerido que o solicitante não acumule recursos com as 

entidades, criar uma Rubrica para estas solicitações. A Coordenação sugeriu 

fazer um planejamento através de um cronograma dos Eventos do ano e 

reservar verba para os mesmos. O encaminhamento dado é de Reeditar as 

Regras com o auxílio da Direção e do Setor de Finanças da FEF e retomar o 

assunto na reunião de outubro/2019. Este assunto foi retirado de Pauta e 

voltará à próxima CG. 

• Ajuda de Custo para Palestrante na disciplina EF648 - Prof. Renato Barroso da 

Silva, dia 21/10/2019: o mérito foi aprovado por unanimidade. 

• Projeto “Fórum de Basquete 3X3” - a Coordenação de Graduação tem ciência 

e apoio o Evento e o projeto deverá ser enviado para a CODESP e Direção para 

manifestação. 

 

Informes: 

• Indicação da Profa. Laurita Marconi Schiavon, representante do DCE na 

Comissão de Graduação em substituição ao Prof. Ricardo Machado Leite de 

Barros: a Profa. Laurita recebeu as boas vindas à Comissão. 

• O discente Vinícius Pereira Chieppe que substituirá a Jéssica Cristina Limeira 

do curso 27 também recebeu as boas vindas à Comissão de Graduação. 

• Semana Acadêmica: a Coordenação de Graduação encaminhará e-mail a todos 

os docentes da FEF, reforçando o apoio ao Evento. 

• Grade Horária 1º semestre de 2020: a Profa. Paula informou à CG ção que 

levem aos chefes dos Departamentos que as disciplinas serão 

adequadas/alocadas a todos docentes em atividade. 

 

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

reunião às 14h25. 


