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RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO: 

06 de maio de 2015 
 
 
RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP, REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2015, na sala de reuniões 1, às 
14h, sob a presidência da Profa. Elaine Prodócimo (CG). Estiveram presentes os Professores 
Doutores: Paula Teixeira Fernandes, coordenadora Associada da Graduação; Edivaldo Góis 
Junior, representante do Departamento de Educação Física e Humanidades (substituindo o 
professor Ademir de Marco); Ricardo Machado Leite de Barros, representante do 
Departamento de Ciências do Esporte; Marco Carlos Uchida, representante do Departamento 
de Atividade Física Adaptada. Os representantes discentes, Marjori Laporte e Bruno Dias 
Ferreira também compareceram. A Profa. Eliana Ayoub justificou ausência. 
 

EXPEDIENTE:  

A Profa.  Elaine deu as boas vindas à Comissão de Ensino e iniciou a reunião às 14h05. 

Foi submetida a aprovação da pauta com a inserção dos temas: EA2 no expediente (profa. 
Elaine), pedido de ajuda de custo para uma professora visitante e disciplina EF814 (prof. 
Uchida) e pedido de ajuda de custo para uma professora visitante (prof. Edivaldo). Esta pauta 
alterada foi aprovada por unanimidade.  

 Reformulação Curricular. A Coordenação de Graduação informou que o projeto pedagógico 
do curso foi aprovado pela Congregação e pela Comissão Permanente de Formação de 
Professores. Com este documento, a Coordenação fará o encaminhamento para a renovação 
do curso no Conselho Estadual de Educação.  

Além disso, ainda sobre a reforma curricular, o resumo da reunião que aconteceu no dia 15 
de abril foi enviado para todos os docentes para que seja colocado em pauta na próxima 
reunião dos departamentos. Isso para que as sugestões dadas nesta data possam ser 
discutidas e melhoradas pelos docentes dos departamentos. Assim, as propostas devem ser 
trazidas para a próxima reunião de graduação - em junho - para que seja dado o andamento 
neste item. Foi ressaltado que, apesar de serem ajustes pontuais, as mudanças terão 
repercussões importantes nos catálogos, pois enquanto estiver em processo de alteração, os 
dois catálogos estarão em vigor, o que aumenta o trabalho dos docentes envolvidos.  

 Catálogo de Graduação 2016. Já aprovado pela Congregação, com as duas disciplinas novas: 
Pedagogia da Capoeira (EF 452 - prof. Odilon) e Basis of resistance training and applied 
kinesiolgy (EF 963 - prof. Uchida). Porém, na DAC, esta disciplina de inglês ainda não foi 
aprovada, por se tratar de um caso novo. A DAC está estudando como vai proceder neste 
caso.  

 Grade Horária. A profa. Elaine levantou um problema que se repete em todos os semestres 
com as disciplinas de Pedagogias e Aprofundamentos. É preciso que cada semestre sejam 

 



oferecidas, pelo menos, 3 disciplinas de Pedagogia e 2 disciplinas de Aprofundamento, tanto 
para o curso integral, como para o curso noturno. O problema é falta disponibilidade dos 
docentes para o oferecimento das mesmas, gerando um conflito entre a coordenação de 
graduação, que elabora a grade horária, e os docentes, que devem oferecer as disciplinas. 
Por isso, está sendo pensado um esquema de rodízio, no qual tanto os professores quanto 
os alunos já tenham conhecimento das disciplinas que serão oferecidas nos próximos 
semestres, diminuindo assim o problema e evitando o desgaste de todos. Sabe-se que a CG 
pode atribuir aulas, mas sua postura sempre foi de conversar. Mas, a questão é que há 
disciplinas que não são oferecidas há vários semestres, o que atrapalha o bom andamento 
do curso e, consequentemente, a formação dos alunos. O discente Bruno ressaltou a 
reclamação dos alunos do noturno quanto ao não oferecimento de algumas dessas 
disciplinas para os horários do noturno. Assim, a CG elaborará um cronograma, 
considerando a carga horária de outras disciplinas dos docentes e o oferecimento similar 
entre as turmas do diurno e do noturno.  

 Indicadores de Ensino de Graduação EA2. A Coordenação da Graduação, conforme discutido 
na última reunião, elaborou um texto que foi lido para os docentes, respondendo às quatro 
questões colocadas no documento enviado pelo EA2.  Foi pedido que este texto seja lido e 
discutido nos departamentos e as sugestões devem ser encaminhadas por e-mail para a CG, 
pois temos o prazo de 29 de maio para envio do documento da unidade. Para isso, a CG 
enviará para os representantes o texto lido.  

 

PAUTA:  

 Parecer do Relatório de Atividades Prof. Dr. Marco Antônio Coelho Bortoletto. Lido pela 
profa. Paula e aprovado por unanimidade.  

 Parecer do Relatório de Atividades Prof. Dr. Edison Duarte. Lido pelo prof. Ricardo e 
aprovado por unanimidade.  

 Parecer do Relatório de Atividades Prof. Dr. José Irineu Gorla. Lido pela profa. Elaine e 
aprovado por unanimidade.  

 Nestes relatórios, foi sugerido pelo professor Ricardo que, além da carga horária, seja 
colocada também a carga didática do professor, pois a DAC também se pauta nisso.  Foi 
explicado que os relatórios contam com a carga horária e o número de alunos atendidos, 
possibilitando a contabilização da carga didática. 

 Pedido de ajuda de custo - Professora Helena Altmann para a professora visitante (profa. 
Ileana Wenetz, UFSCAR) para ministrar palestra na disciplina EF 722, no dia 2 de junho. 
Aprovado por unanimidade, conforme as regras do uso das verbas da graduação.  

 Pedido de ajuda de custo - Professora Elaine Prodócimo para a professora visitante (profa. 
Ana Zimermam, USP) para ministrar palestra no II Ciclo de Palestras da EF Escolar, vinculado 
ao Grupo de Estudos da graduação, no dia 25 de junho. Aprovado por unanimidade, 
conforme as regras do uso das verbas da graduação.  

 Pedido de ajuda de custo - Professora Olívia Ribeiro para a professora visitante (profa. 
Regina Galante, SESC-SP) para ministrar palestra na disciplina EF531, nos dias 11 e 12 de 
junho. Aprovado por unanimidade, conforme as regras do uso das verbas da graduação.  



 Pedido de ajuda de custo – Professor Edison Duarte para a professora visitante (profa. 
Márcia Moisés, USP) para ministrar palestra na disciplina EF514 nos dias 16 e 17 de junho. 
Aprovado por unanimidade, conforme as regras do uso das verbas da graduação.  

 Pedido de ajuda de custo - Professora Olívia Ribeiro para a aluna Jéssica Montanini participar 
do evento IX Congresso Internacional de Educação Física e Motricidade Humana e XV 
Simpósio Paulista de Educação Física, nos dias 3 a 6 de junho, na cidade de Rio Claro, para 
apresentar um trabalho científico. Ainda não foi apresentado o aceite do trabalho, por isso, 
foi aprovado por unanimidade, condicionado à apresentação do aceite do trabalho, 
conforme as regras do uso das verbas da graduação.  

 Disciplina EF 814. Na reunião de março do presente ano, foi aprovada por unanimidade a 
alteração do formato da disciplina EF814, não mais com um professor responsável, mas com 
turmas distintas para cada professor orientador. O professor Uchida informou que na 
reunião do DEAFA, foi proposto que a disciplina EF814 mantivesse o padrão tradicional com 
um docente responsável para o bacharelado e, para a licenciatura, fosse colocado este novo 
padrão (com cada docente responsável pelos seus alunos). A justificativa para esta proposta 
é para não sobrecarregar os professores, pois esta parte burocrática acaba sendo mais 
trabalho para cada docente. A profa. Elaine então lembrou que a mudança desta disciplina 
foi discutida e aprovada na reunião da CG de março de 2015 e que este assunto só voltou a 
ser retomado com a elaboração da grade horária, agora em abril. Além disso, pontuou dois 
aspectos: 1) não temos dois cursos separados de licenciatura e bacharelado e por isso, fica 
complicada a divisão das disciplinas neste formato, pois se cria uma cisão desnecessária; 
temos dois cursos: um integral e um noturno - os dois de EF - com núcleo comum em 
licenciatura e bacharelado e há professores que orientam alunos tanto da licenciatura 
quanto do bacharelado; 2) a disciplina era mais burocrática, com um papel administrativo 
importante e assim, a Secretaria da Graduação é quem terá mais trabalho; o professor, além 
de orientar, só vai precisar informar os dados dos alunos, datas das apresentações e nomes 
das bancas. Lembrou também que na adequação de matrícula, a CG vai enviar para os 
docentes a lista com os alunos matriculados para que o professor confirme sua orientação, 
garantindo que cada docente fique apenas com seus alunos. O prof. Edivaldo ressaltou que 
criar a ruptura de licenciatura e bacharelado é um equívoco e que todos os professores 
serão favorecidos com esta nova proposta, indo ao encontro com a opinião com os docentes 
do DEFH. O prof. Ricardo salientou que no DCE, todos os professores são favoráveis, 
lembrando que a carga agora ficará com o professor que realmente orientou o aluno. E 
lembrou que a questão da licenciatura e bacharelado nem foi discutida, pois se não teria que 
fazer isso para todas as disciplinas. A profa. Paula lembrou que será elaborado um manual 
com regras básicas para o bom andamento desta disciplina, com dados sobre prazo, 
orientação e co-orientação, etc. Depois desta discussão, a proposta trazida pelo prof. 
Uchida, em nome do DEAFA, foi colocada em votação: 5 votos contra esta proposta e 1 voto 
a favor. Assim, fica mantida a proposta já aprovada pela CG em março de 2015 para a 
disciplina EF 814: cada professor terá sua turma.  

 

Nada mais havendo, a profa. Elaine agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 
15:30h. 

 

 


