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ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CONGREGAÇÃODA FACULDADEDE EDUCAÇÃOFÍSICA DA UNIVERSIDADEESTADUAL
DE CAMPINAS,realizada no dia vinte e três de outubro de dois mil e treze, na Sala da
Congregação, com início às quatorze horas, sob a presidência do Professor Dr. Paulo
Ferreira de Araujo, Diretor da FEF. Estiveram presentes: Professor Dr. Miguel de Arruda -
Diretor Associado; Coordenações: PÓS-GRADUAÇÃO- Professora Ora. Claudia Regina Cavaglieri,
GRADUAÇÃO- Professor Dr. João Paulo Borin e EXTENSÃO- Professor Dr. Odilon José Roble;
DEPARTAMENTOS:DEAFA- Professora Ora. Mara Patrícia Traina Chacon Mikahil, DCE- Professor
Dr. Orival Andries Júnlor, DEFH - Professor Dr. Marco Antonio Coelho Bortoleto; Representação
Docente MS-6 Professor Dr. Antonio Carlos de Moraes; Representação Docente MS-5 - Professor
Dr. Ademir De Marco e Professora Ora. Silvia Cristina Franco Amaral; Representação Docente MS3
- Professor Dr. José Irineu Gorla; Representação Discente de Pós-Graduação Thiago Mattos Frota
de Souza; Representação Discente de Graduação - Harian Pires Braga; Representação dos
Servidores Técnicos Administrativos - Ricardo Seixas Barbosa Maia e Vanderlei Aparecido Moralez
em substituição ao servidor Warley Wilton Vianna Pinto. Convidados: Servidores Maria Elisabeth
Massaro Malagodi e Tânia Gomes Felipe. Ausências Justificadas: Professora Ora. Maria da
Consolação Gomes Cunha Fernandes Tavares - Licença Sabática. Ausências Injustificadas: Luiz
Felipe Ribeiro Quadros. O Professor Dr. Paulo Ferreira de Araújo iniciou a reunião informando
sobre a substituição do funcinário Warley Carlos de Santana pelo funcionário Vanderlei Aparecido
Moralez- Representante dos Servidores Técnicos Administrativos e das ausências das Professoras
Oras. Helena Altmann e Maria da Consolação Gomes Fernandes Tavares que encontram-se em
licença sabática. Prosseguindo colocou em apreciação a Ata da 158a Reunião Ordinária da
Congregação realizada no dia vinte e oito de agosto de dois mil e treze. Foram solicitadas as
seguintes correções: Na fala do Professor Dr. Marco Antonio Coelho Bortoleto transcrita na
página 3, linha 22-23 onde se lê "a FEF precisa fortalecer dois cursos de licenciaturas" leia-se
"precisamos fortalecer o curso de licenciatura" . Os Professores MS-5 solicitaram a inclusão dos
dados (números e detalhes) apresentados pelo Professor Dr. Jocimar Daolio sobre o
Departamento de Educação Física e Humanidades, "No Núcleo Comum de cada curso, atuamos
em 16 disciplinas, com 8 docentes, num total de 48 créditos. Como são dois cursos (diurno e
noturno), temos um total de 96 créditos/ano, o que equivale a 1440 horas. Dos 224 créditos totais
de disciplinas EF (excluindo-se as disciplinas da Faculdade de Educação e do Instituto de Biologia)
que compõem os dois Núcleos Comuns, o DEFH é responsável por cerca de 43% desta carga
horária. Na Licenciatura, atuamos em 5 das 6 disciplinas EF (excluindo-se as disciplinas EL da
Faculdade de Educação) que compõem este curso, com 4 docentes, num total de 28 créditos.
Como são dois cursos, o total é de 56 créditos/ano, equivalente a 840 horas, ou 93% da carga em
disciplinas EF da Licenciatura. No Bacharelado, atuamos em 4 disciplinas, com 2 docentes, num
total de 12 créditos. Como são dois cursos, 24 créditos/ano, equivalente a 360 horas. Se
somarmos toda a carga de responsabilidade de docentes do DEFH, o total alcança 2640
horas/ano, ou seja, 293 horas/ano/docente; ou 19,5 créditos/ano em média por docente do DEFH.
Se considerarmos o número de horas em sala de aula (excluindo-se horas/créditos contados
somente para os alunos), o total cai para 2430 horas, 270 horas/ano/docente, ou 18 créditos
docente/ano/docente. Para fazermos um comparativo, os dois cursos da FEF tem cerca de 6060
horas em disciplinas EF, excluindo-se as disciplinas da Educação e da Biologia, que respondem por
cerca de 1500 horas nos dois cursos e excluindo-se também os créditos eletivos livres, que os
alunos podem cursar em qualquer unidade da UNICAMP. O percentual de responsabilidade dos
docentes do DEFH é de cerca de 43,5% da carga horária dos dois cursos, com apenas 9
docentes, que representam 29% dos docentes da FEF. Vale ressaltar ainda que os dados acima
apresentados dizem respeito somente às disciplinas obrigatórias ou as eletivas/obrigatórias. Vários
docentes do DEFH têm oferecido regularmente outras disciplinas eletivas, o que faz aumentar a
carga horária média." Na fala da Professora Dra. Mara Patrícia Traina Chacon Mikahil na
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página 4, linha 22-23 onde se lê "justificar outra vaga" leia-se, "justificar a inclusão de outra
disciplina". Suprimir a frase transcrita na fala do Professor Dr. Ademir De Marco na página 6,
linhas 24 a 28 "lembrou que, em 2011, na gestão do Professor Dr. Antonio Carlos de Moraes
(Coordenador de Pós-Graduação) o edital da seleção de mestrado e doutorado indicava que
Professor Participante poderia ter um orientando de mestrado e que da mesma forma de
excepcionalidade ele também gostaria de ter mais uma vaga". Na fala da Professora. Dra.
Heloisa Helena Baldy dos Reis na página 6, linha 6 onde se lê "que participou por onze anos
da Comissão de Pós-Graduação" leia-se "que participa há dez anos da Comissão da Comissão de
Pós-Graduação". Após as correções a ata foi colocada em votação que resultou em 14 votos
favoráveis à aprovação e uma abstenção. Em seguida colocou em apreciação a Ata da 73a
Reunião Extraordinária da Congregação realizada no dia onze de setembro de dois mil e treze que
foi aprovada por unanimidade. Na sequencia colocou em apreciação a Ata da 74a Reunião
Extraordinária da Congregação realizada em vinte e cinco de setembro de dois mil e treze. Foram
solicitadas as seguintes correções: Na fala da Professora Dra. Heloisa Helena Baldy dos Reis
transcrita na página 2, linhas 1 e 2 onde se lê "a especificidade do handebol para que as
especificidades técnicas-táticas possam ser objeto de pesquisa na Unidade" leia-se "a
especificidade do handebol para que os conhecimentos técnicos-táticos do handebol possam ser
objeto de pesquisa na Unidade" e na linha 8, após "em relação as outras duas solicitações" incluir
a frase "o que demandaria uma nova redação para o Treinamento Esportivo". Após as correções a
ata foi colocada em votação que resultou em 14 votos favoráveis à aprovação e uma abstenção.
Prosseguindo, o Professor Dr. Paulo Ferreira de Araújo abriu inscrição ao EXPEDIENTE. E se
inscreveram a Mesa, O Professor Dr. João Paulo Borin, o Professor Dr. Antonio Carlos de Moraes, a
Professora Dra. Silvia Cristina Franco Amaral, o servidor Ricardo Seixas Barbosa Maia e o Professor
Dr. Roberto Vilarta. O Sr. Presidente parabenizou o Professor Dr. Roberto Rodrigues Paes que
foi contemplado com o Prêmio de Reconhecimento Acadêmico Zeferino Vaz em 2013. Informou os
Eventos realizados na FEF: O I Encontro Paulista de Grupos PET - EPPET coordenado pelo
Professor Dr. Ademir De Marco realizado no dia 21/09/2013 no Ginasinho da FEFe no Centro de
Convenções, Seminário Internacional de Ginástica - 20 anos coordenado pelo Professor Dr. Marco
Antonio Bortoleto e Professara Dra. Elizabeth Paoliello realizado no dia 10/10/2013 no Auditório da
Biblioteca Central e Dia da Pessoa Idosa na FEFcoordenado pelas Professoras Dras. Mara Patrícia
Traina Chacon Mikahil e Claudia Regina Cavaglieri realizado no dia 21/10/2013 no Salão de Danças
da FEF. Disse que a Universidade está retomando suas atividades normais após a desocupação da
Reitoria e que as reuniões estão sendo remarcadas. Em seguida, passou a palavra ao Professor
Dr.loão Paulo Borin o qual informou que a última reunião da Comissão de Ensino contou com a
presença do Sr. Pró-Reitor de Graduação Professor Dr. Luís Alberto Magna e do Assessor da PRG
Professor Dr. Jun Takahashi. Esse encontro foi dividido em dois momentos, primeiro para
informações sobre orçamento da graduação/participação dos alunos no ENAD e segundo foi a
visita nas instalações da FEF, nos laboratórios e nas salas de aulas. O Sr. Pró-Reitor de Graduação
Professor Dr. Luís Alberto Magna enviou um e-mail a Coordenação de Graduação da FEFelogiando
a recepção. A Professora Dra. Silvia Cristina Franco Amaral comunicou que está encerrando
sua participação na reunião da Congregação, que estará de licença em dezembro e que depois irá
realizar o Pós-Doutorado na Espanha, agradeceu pela participação na casa e pelo aprendizado.
Informou que o Comitê de Ética em Pesquisa está em processo de consolidação, se mudando para
a Reitoria da Universidade. Brevemente a Presidente do Comitê solicitará uma reunião com alunos
e docentes para orientações. Essa reunião provavelmente será agendada para o mês de novembro
do ano em curso, a participação de todos é de muita importância. O Professor Dr. Paulo
Ferreira de Araújo informou que Coordenadoria de Graduação foi contemplada com
R$55.000,00 do FAEPEX para Ensino de Graduação e que a Biblioteca foi contemplada
R$47.241,90 - Edital Apoio a Infraestrutura 2013. O servidor Ricardo Seixas Barbosa Maia a
pedido dos servidores não docentes fez a leitura de uma "Carta de Esclarecimento" dos
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Funcionários sobre fatos ocorridos nas últimas reuruoes da -Congregação. O Sr. Presidente
informou que a carta será anexada à ata da presente reunião. O Professor Or. Antonio Carlos
de Moraes passou a palavra ao Professor Or. Roberto Vilarta que pediu licença para fazer
leitura de dois documentos: uma carta de Esclarecimento dos Professores MS-6 sobre a
participação da Professora Ora. Maria da Consolação Gomes Cunha Fernandes Tavares
enquanto Representante dos Professores MS-6 nas Reuniões da Congregação e de uma
Manifestação Pessoal sobre considerações de fatos recentes ocorridos na 158a Reunião Ordinária
da Congregação. Após a leitura dos documentos O Sr. Presidente informou que os mesmos
serão anexados à ata da presente reunião. A Professora Heloisa Helena Baldy dos Reis
perguntou se todas as cartas, de qualquer membro da Congregação ou Professor da Casa que
forem enviadas à Congregação serão anexadas ou incorporadas nas atas das assembleias. O
Professor Or. Paulo Ferreira de Araújo disse que se tratando de discussão feita na reunião da
Congregação a resposta é positiva. A Professora Heloisa Helena Baldy dos Reis perguntou se
não precisaria mais de votação, se ela pode, a partir de agora enviar a carta que quiser para ser
incorporada às atas. O Professor Or. Paulo Ferreira de Araújo respondeu que não, disse que
nesse caso específico houve um entendimento entre a maioria dos Professores MS-6, que
assinaram o documento, sobre um assunto discutido na última reunião da Congregação.
Professora Heloisa Helena Baldy dos Reis perguntou se todas as manifestações acerca das
matérias discutidas na reunião da Congregação serão incorporadas às atas e se o Regimento da
Congregação permite essa decisão. O Professor Or. Paulo Ferreira de Araújo disse que a
leitura poderia ser transcrita, que o objetivo é de garantir o conteúdo do documento na íntegra,
tendo em vista que é referente à uma carta de esclarecimento com assinaturas de vários docentes
e de representação de funcionários, disse também que se o Presidente achar necessário ele tem
essa prerrogativa. O Professor Or. Ademir de Marco acha importante esclarecer alguns pontos,
embora ele tenha concretizado a progressão para Professor MS-6 acha legal concluir a
representação MS-5, por isso não participou da reunião dos MS-6. Ele não sabe em qual momento
foi tomada a decisão da elaboração da carta, como o Professor Roberto Vilarta leu nominalmente
os nomes dos signatários, ele quer que conste na ata que não foi informado da elaboração da
mesma, nem consultado se concordava ou não. O Professor Or. Paulo Ferreira de Araújo
disse que o fato mencionado na carta dos Professores MS-6 aconteceu antes da finalização do
processo de Progressão do Professor Dr. Ademir De Marco para MS-6. O Professor Or. Ademir
Oe Marco solicitou o registro que enquanto Professor MS-6 não foi notificado sobre a carta de
esclarecimento dos Professores dessa categoria. Disse que ele é um crítico contundente acerca
das representações nas reuniões da Congregação e que a FEF não tem aproveitado esse canal.
Mencionou que os alunos não participam das reuniões dos Departamentos, que no tempo em que
ele foi Coordenador de Extensão (quatro anos), no mínimo, por dois anos não houve
representação discente. Colocou que o episódio levantado pelo Professor Or. Roberto Vilarta
se deu por algum impasse ou descaminho entre a reunião dos representantes e a reunião da
Congregação (o que foi decidido na reunião dos MS-6 e o que foi trazido para a reunião da
Congregação). Falou que algo semelhante também se passou na representação discente da pós-
graduação, que segundo consta foi dado um voto na Congregação que não foi tirado nas reunião
dos discentes. Tem citado alguns exemplos que mostram que a FEF precisa de ampla discussão
sobre a representação discente, docente e nas demais instâncias, que esse é um ponto nevrálgico
que poderia ser pensando um dia e que não há muita clareza no significado das representações
nas reuniões. Encerrando o expediente o Senhor Presidente abriu para destaque os itens da
OROEM 00 OIA e foram destacados os seguintes documentos: ITEM B - Minuta do Perfil de
Professor Titular na Faculdade de Educação Física (alteração sugerida pela Procuradoria Geral -
Parecer PG. nO 2833/2013); ITEM E - Resolução Interna CPG NO 114/2013. Relatório das
atividades desenvolvidas pelo Professor Doutor Felipe Tavares Lopes, no Programa de Pesquisador
de Pós-Doutoramento junto a Área de Concentração Educação Física e Sociedade, sob a
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supervisão da Professora Doutora Heloísa Helena Baldy dos Reis, do Programa de Pós-Graduação
da FEF, no período 01/10/2012 a 30/09/2013. PAUTASUPLEMENTAR:ITEM K - Homologação do
resultado final do Concurso Público de provas e títulos para provimento de 01 cargo de Professor
Doutor, nível MS-3.1 em RTP, nas Áreas: Área de Esporte e Treinamento, nas disciplinas EF428 -
Natação e EF648 - Aprofundamento em Natação e na Área de Educação Física e Sociedade, na
disciplina EF415- Nado. Candidatos indicados: 1° lugar Renato Barroso da Silva, 2° lugar Augusto
Carvalho Barbosa e 3° lugar Vanessa Santhiago; ITEM L - Ofício DCE-FEF12/2013. Admissão do
Prof. Dr. Renato Barroso da Silva na Parte Permanente do Quadro Docente em RTPcom extensão
ao RDIDP, no nível MS-3.1; ITEM M - Homologação do resultado final do Concurso Público de
provas e títulos para provimento de 01 cargo de Professor Doutor, nível MS-3.1 em RTP, na Área
de Educação Física e Sociedade, nas disciplinas EF313 - Fundamentos Teóricos do Lazer, EF531 -
Lazer e Planejamento e EF711 - Lazer e Sociedade. Candidatos indicados: 10 lugar Olívia Cristina
Ferreira Ribeiro, 2° lugar Giselle Helena Tavares; ITEM N - Ofício DEFH-FEF 11/2013. Admissão
da Profa. Ora. Olívia Cristina Ferreira Ribeiro na Parte Permanente do Quadro Docente em RTP
com extensão ao RDIDP, no nível MS-3.1. Em seguida, foram aprovados em bloco, por
unanimidade, os documentos: ITEM A - Homologação do ad referendum da Inclusão de
disciplinas Eletivas I no currículo do Catálogo de Pós-Graduação de 2014, na Área de
Concentração Educação Física e Sociedade: disciplina FF193 - Filosofia e Estética do Corpo e do
Movimento e na Área de Concentração em Atividade Física Adaptada: FF194 - Bases Fisiológicas
da Adaptação Neuromuscular à Atividade Física; ITEM C - Resolução Interna CPG N° 88/2013.
Vinculação do Professor Doutor Marcelo Moreira Antunes no Programa de Pesquisador de Pós-
Doutoramento junto a Área de Concentração Atividade Física Adaptada, sob a supervisão do
Professor Doutor José Júlio Gavião de Almeida, do Programa de Pós-Graduação da FEF,no período
de novembro de 2013 a outubro de 2014; ITEM D - Resolução Interna CPG NO 113/2013.
Vinculação da Professora Doutora Valéria Queiroz Furtado no Programa de Pesquisador de Pós-
Doutoramento junto a Área de Concentração Educação Física e Sociedade, sob a supervisão do
Professor Doutor Ademir De Marco, do Programa de Pós-Graduação da FEF, no período de
fevereiro de 2014 a janeiro de 2015; ITEM F - Resolução Interna CPG NO 89/2013. Parecer
favorável à solicitação de Revalidação de Diploma de Mestrado na Área de Concentração em
Atividade Física Adaptada, interessado: Ricardo de Almeida Pimenta - Proc. 01-P-14869/2013;
ITEM G - Resolução Interna CPG N° 109/2013. Parecer favorável à solicitação de Revalidação de
Diploma de Doutorado na Área de Concentração em Biodinâmica do Movimento e Esporte,
interessado: Grasiely Faccin Borges - Proc. 01-P-23596/2013; ITEM H - Resolução Interna CPGN°
108/2013. Projeto e Termo Aditivo 01 ao Convênio de cooperação que entre si celebram
Universidad de Concepcion-Chile e a Universidade Estadual de Campinas; ITEM I - Resolução
DEFH-FEF 15/2013. Abertura de Concurso Público de provas e títulos para provimento de um
cargo de Professor Doutor, nível MS-3.1 em RTP, na Parte Permanente do Quadro Docente da
UNICAMP, na área de Educação Física e Sociedade, disciplinas: EF212 - Ritmo e Expressão e
EF314 - Dança; ITEM J - Resolução COMEX-FEFN° OS/2013. Prestação de Contas das despesas
efetuadas no período de 01/01 a 30/06/2012, do Convênio 99/91 - Práticas Esportivas,
administradas pela FUNCAMP.Na sequência, o Professor Dr. Paulo Ferreira de Araújo iniciou
a discussão dos itens destacados na Ordem do Dia: ITEM B - Minuta do Perfil de Professor Titular
na Faculdade de Educação Física (alteração sugerida pela Procuradoria Geral - Parecer PG. nO
2833/2013). O Professor Dr. José Irineu Gorla informou que os Professores MS-3 sugerem
uma discussão futura para revisão nas normas para Professor Titular. O Professor Dr. Ademir
De Marco informou que o documento foi destacado na reunião dos Professores MS-5. A
solicitação é de revisão no documento para que possam ser incluídos itens de avaliação qualitativa
que é característico das Ciências Humanas. Passou a palavra à Professora Heloisa Helena
Baldy dos Reis que perguntou se a recomendação de passar de três para cinco anos é para
adequar-se a norma da Universidade. O Professor Dr. Paulo Ferreira de Araújo disse que sim.
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A Professora Heloisa Helena Baldy dos Reis disse que há· uma grande preocupação não
apenas dela, mas também de vários docentes em relação a progressão e ingresso na carreira, que
estão vinculados em um quadro de pontuações que foi proposto por uma maioria de docentes da
área de biológicas, que é coerente e pertinente para o tipo de produção, publicação e veiculação
do conhecimento que esse importante campo do conhecimento da Educação Física e outras áreas
fazem, porém é extremamente prejudicial para o campo das Humanidades, particularmente dentro
da área de Humanidades da Educação Física. Disse que participou de algumas reuniões e lembra
os estudos apresentados pelos grupos tiveram uma certa pressa em serem aprovados, e que ela
foi voto vencido em todas as vezes que participou. Pediu para que seja feito um "olhar" para a
diversidade dos campos de conhecimento da Educação Física para não prejudicar a Área de
Humanidades, quando vê o quadro de pontuação, percebe que o número de pontos que são
exigidos tem uma diferença abismal entre o campo das Humanidades e das Biologias dentro da
Educação Física, que ela se sente extremamente prejudicada, com o risco de se ter no futuro
muito próximo o ingresso de professores que não terão perspectivas de avanço na carreira. Ela
disse que gostaria muito de ver esses perfis rediscutidos pela FEF num outro momento, onde
possa respeitar as diferentes diversidades e maneiras de produção de conhecimento. Após as
considerações, o Sr. Presidente colocou o documento em votação, que resultou em 10 votos
favoráveis ao documento, 4 votos contrários e uma abstenção. ITEM E - Resolução Interna CPG
N° 114/2013. Relatório das atividades desenvolvidas pelo Professor Doutor Felipe Tavares Lopes,
no Programa de Pesquisador de Pós-Doutoramento junto a Área de Concentração Educação Física
e Sociedade, sob a supervisão da Professora Doutora Heloísa Helena Baldy dos Reis, do Programa
de Pós-Graduação da FEF, no período 01/10/2012 a 30/09/2013. O Professor Dr. Paulo Ferreira de
Araújo informou que o documento precisa de uma pequena modificação na página 19, onde
consta o mês de junho altera-se para setembro de 2013. Após as considerações o documento foi
colocado em apreciação e foi aprovado por unanimidade. Os itens a seguir foram destacados por
constarem em Pauta Suplementar: ITEM K - Homologação do resultado final do Concurso Público
de provas e títulos para provimento de 01 cargo de Professor Doutor, nível MS-3.1 em RTP, nas
Áreas: Área de Esporte e Treinamento, nas disciplinas EF428 - Natação e EF648 -
Aprofundamento em Natação e na Área de Educação Física e Sociedade, na disciplina EF415 -
Nado. Candidatos indicados: 1° lugar Renato Barroso da Silva, 2° lugar Augusto Carvalho Barbosa
e 3° lugar Vanessa Santhiago. ITEM L - Ofício DCE-FEF12/2013. Admissão do Prof. Dr. Renato
Barroso da Silva na Parte Permanente do Quadro Docente em RTP com extensão ao RDIDP, no
nível MS-3; ITEM M - Homologação do resultado final do Concurso Público de provas e títulos
para provimento de 01 cargo de Professor Doutor, nível MS-3.1 em RTP, na Área de Educação
Física e Sociedade, nas disciplinas EF313 - Fundamentos Teóricos do Lazer, EF531 - Lazer e
Planejamento e EF711 - Lazer e Sociedade. Candidatos indicados: 1° lugar Olívia Cristina Ferreira
Ribeiro, 2° lugar Giselle Helena Tavares. ITEM N - Ofício DEFH-FEF11/2013. Admissão da Profa.
Dra. Olívia Cristina Ferreira Ribeiro na Parte Permanente do Quadro Docente em RTP com
extensão ao RDIDP, no nível MS-3.1. O Sr.' Presidente colocou em apreciação os quatro itens, os
quais foram aprovados por unanimidade. Outros: O Professor Or. Paulo Ferreira de Araújo
informou que o Representante de Graduação Sr. Luis Filipe Ribeiro Quadros, não tem comparecido
nas reuniões e nem justificados as ausências perdendo, assim, o assento na Congregação,
segundo norma do Regimento da Congregação. Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente deu por
encerrada a reunião, a qual eu, Mariângela Cristina Padovani Bartier, secretariei e lavrei a presente
ata.
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Ca'mpinas, 23 ae outubro de2013,

CARTA DE ESCLARECIMENTO

.,
Em jeunião.reaüzada com osfund&nários daFEF, ficou decidido fazer um

encaminhament() p Congregação da Faculdade de Educação Física. O

presente encaminhamento deve-se aos fatos constrangedores ocorridos com o

os nossos representantes nas duas ultimas reuniões, assim, faz-se saber que:

1. AHepresentação.dos Servidores Técnicos Administrativos está prevista

.no Régimento Interno da Congregação da Faculdade de Educação

Física (Deliberação CONSU-A-021/90, Capítulo I, Artigo 2°, item XI),

assimccmo no Regimento Geral da Universidade (Artigo 138, item IX).

Os funcíonárjossão parte integrante da comunidade fefiana e as decisões dos

seus pares junto aosseus ~~presentados devem ser respeitadas.

WARLE)':WllTONV. PINTO

Matrícula 2138-5 Matrícula 18718 •.6

Representantes dos Servidores Técnicos

Administrativos na Congregação - FEF
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•assi~am;ésta cfedaraçaoafirmamcjue a
'fal;Dr~.<Maria \dàJ::otasoJação'Gomes.tunhaFernandes
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~;a~a'l'es;<d:a.<~?ridiçã9rl~r~p~~sentante.dOsM~45.na Congregação dá FacUldade
Y,'.;'" ,. :{v:-". _. ". . . :.-":;. ;'.-~_. '; ".- . "'.", . /" '.: .. -- . .... .

.' ~
.:~:__:_~:~.::-::::,::,-:''''<~>.:. _,_~~'~_':);-- :/~. . -;.i,_ _~ '~-";': . . . ,·::·"~1~"-. ' .

ltê~pe.itI:Hno!i~>:Biof~LÇohsolàçãoea consid~Nmos uma pessoa honesta
. _:.:'__.:...._'... :_~....:::,.)_... _. _., >:(~..,,-;;~-.:": ;~-.-;:l':-; . -'- c :-, •• __ .': __ o •. - o', •

";e'decerrte.



Senhor Presidente da Egrégia Congregação da FEF

8

23 de outubro de 2013

Permita-metecer breves considerações sobre fatos recentes havidos nas 2 últimas reuniões
desta casa.

Vimose ouvimos, recentemeIlte,l1esta sala, um colega MS-6 que questionou a participação
daProfasCónsolação.na reunião de agosto de.20 13, caracterizando, a meu ver, um grave
cerceâmentodaliperdade de expressão, com nítida intenção de intimidação da livre
manifestação daPfofa.

",_'

Houve também na reunião. anterior, quesiionamentos aos representantes de funcionários
sobre a.pertinência eo valor de seu voto, emitens de pauta relativos a demandas de docentes
ou departamentos. '

Assim,tl'ago.àreflexãodeV.Sa., extensível à toda a FEF, a importância da valorização do
direito de cada snembro desta Congregação de se apresentar às reuniões, expressar
livremente suas convicções, divergir e votar de acordo com a sua razão e consciência,
visando o maior beneficio para a nossa Faculdade e para a comunidade que recebe seus
serviços.

.j

Não sendo assim, corrempso risco de termos uma CO'J:1gregaçãoa decidir sob o jugo das
pressões e d()m~clo, isenta de,)lutpnomÍa, incapaz de émitir resoluções estruturadas na
Iíberdade de pensamento ee~pressão~

Agradeço este espaço de manifestâção
,f\

Atel1CiOSamell.y~ \.1 L. .:»
. ..~k~L,.A\L-J cL,~/

RobertoVilarta .....
Prof.MS~6:EEF tJNICAMP
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Faculdade de Educação Física
Rua Érico Veríssimo 701, Barão Geraldo, CampinasfSP

CEP 13083-851
Fone: (19) 3521-6600 - FAX: (19) 3521-6750

ATA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSORTITULAR NíVel

MS-6, EM RTP, NA ÁREA DE ATIVIDADE FíSICA, ADAPTAÇÃO E SAÚDE, NAS DISCIPLINAS EF 631

- ESPORTE ADAPTADO E EF 723 - EDUCAÇÃO FíSICA ESCOLARESPECIAL, DO DEPARTAMENTO

DE ESTUDOS DA ATIVIDADE FíSICA ADAPTADA, DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FíSICA DA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS.

Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e treze, às nove horas, no Auditório da Faculdade de

Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, o Prof. Dr. Miguel de Arruda, Diretor Associado

da Faculdade de Educação Física, deu início ao Concurso Público para provimento de um cargo de

Professor Titular, nível MS-6 em RTP, Área de Atividade Física, Adaptação e Saúde, nas disciplinas EF 631

- Esporte Adaptado e EF 723 - Educação Física Escolar Especial, tendo como candidato único o Professor

Doutor Paulo Ferreira de Araújo. A Comissão Julgadora foi composta pelos Professores Doutores Gustavo

Luis Gutierrez da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, Roberto Rodrigues

Paes da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, Angelina Zanesco da

Universidade Estadual Paulista, Aparecida Maria Catai da Universidade Federal de São Carlos e Elenor

Kunz da Universidade Federal de Santa Catarina. De acordo com a Deliberação CONSU-A-002j03, ficou

designado como presidente do Concurso o Professor Doutor Gustavo Luis Gutierrez. O presidente

declarou aberta a sessão dando início à Prova de Títulos que constituiu na apreciação do Memorial

elaborado pelo candidato. Após, os examinadores fizeram a atribuição das notas que foram anotadas e

colocadas em envelopes, que foram lacrados e rubricados. Nada mais havendo a tratar, o Senhor

Presidente declarou encerrada a sessão, cujos trabalhos são objeto desta Ata, lavrada por mim, Maria

Aparecida Moraes, Secretária de Departamentos a qual assino juntamente com os Senhores Membros

Comissão Julgadora. Cidade Universitária "Zeferino Vaz", 07 de nove/+---
U1~ ~

Prof. Or. Gustavo LUIS Gutierrez
Presidente da Comissão Julgadora

Profa
Mem

M/J!Lki
Profa. Ora. AParecid~ía Catai
Membro da Comissão Julgadora

~
Prof. Dr. Elenor Kunz
Membro da Comissão Julgadora

prof.Dr.RO~~d~U~~.S
Membro da Comissão Julgadora

rJ~~~~~
Secretária de Departamentos
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Faculdade de Educação Física

Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada
Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas/5P - CEP 13083-851

Fone: (19) 3521-6620 - FAX: (19) 35216750

FEF
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE UM CARGO DE PROFESSOR TITULAR, NíVEL MS-6, NA PARTE
PERMANENTE DO QUADRO DE DOCENTES, EM RTP, NA ÁREA DE ATIVIDADE FíSICA, ADAPTAÇÃO E SAÚDE,
NAS DISCIPLINAS EF 631 - ESPORTE ADAPTADO E EF 723 - EDUCAÇÃO FíSICA ESCOLAR ESPECIAL, DO
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS DA ATIVIDADE FíSICA ADAPTADA, DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FíSICA DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS.

PROVA DE TITULOS Angelina Aparecida Elenor Roberto R. Gustavo L. Média
Zanesco Maria Catai Kunz Paes Gutierrez

9,0 *2=
Paulo Ferreira de Araújo 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

18

PROVA DIDÁTICA Angelina Aparecida Elenor Roberto R. Gustavo L. Média
Zanesco Maria Catai Kunz Paes Gutierrez

9,7*1=
Paulo Ferreira de Araújo 9,0 10,0 10,0 10,0 9,5

9,7

PROVA DE ARGUIÇÃO Angelina Aparecida Elenor Roberto R. Gustavo L. Média
Zanesco Maria Catai Kunz Paes Gutierrez

10,0 *2=
Paulo Ferreira de Araújo 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

20,0

NOTA PONDERADA Angelina Aparecida Elenor Roberto R. Gustavo L. Média
Zanesco Maria Catai Kunz Paes Gutierrez

47,7/5=
Paulo Ferreira de Araújo 9,4 9,6 9,6 9,6 9,5

9,54

Cidade Universitária "Zeferino vez", 08 de novembro de 2013.

/1:h.
Prol.Or.i~vo Lui;Gutierrez
Presidente da Comissão Julgadora

'.~1I1'1~.
'~

profa~. A~ri~ Catai

Membro d~O~SS~Ulgadora

Prof. Dr. R~e~J R~ri~paes
Membro da Comissão Julgadora

'7~'/: X ,:.,/,~/(yt:t-uu~
'Profa. ~ra1A?gelina Zanesco
Mem~qa Comissão Julgadora

I /
V

~
Prot. Dr. Elenor Kunz
Membro da Comissão Julgadora

\i'~ . \~.\O.:..t, I..., ';)J\J... .>
'N!Yia' pare ida Moraes
Secretária de Departamentos
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V
Concurso Público para provimento de um cargo de Professor Titular, nível MS-6, na Parte
Permanente do Quadro de Docentes, em RTP, na Área de Atividade Física, Adaptação e
Saúde, nas Disciplinas EF 631 - Esporte Adaptado e EF 723 - Educação Física Escolar
Especial.

RESUMOSDASINDICAÇÕES

I Roberto

Examinadores Angelina Aparecida I Gustavo luis

I
Elenor Kunz Rodrigues

Zanesco Maria Catai

I
Gutierrez

Paes

Classificação Candidato

lQ lugar Paulo Ferreira Paulo Ferreira Paulo Ferreira Paulo Ferreira ! Paulo Ferreira

de Araújo I de Araújode Araújo de Araújo de Araújo

Indicações da Comissão Julgadora

I N°de

Classificação Candidato I
I Indicações

lQlugar Paulo Ferreira de Araújo 05

Cidade Universitária "Zeferino Vaz", 08 de novembro de 2013.

/l~L~K-
Prof. Dr, Gustavo luis Gutierrez
Presidente da Comissão Julgadora

ngeJina Zanesco
omissão Julgadora

~.
Profa. Ora. AParecid~a Catai
Membro da Comissão Julzadora

Prol.Or.R b :Dr;gues Paes
Membro da Comissão Julgadora

prof.D~z
Membro da Comissão Julgadora

\.~~)Ovv.\ ... "'\OJ..">MlrlJ APa~.clda'"'Moraes
Secretária de Departamentos

Secretaria Geral da Unicamp / 2008



UNlCAMFI

Fls. N2 'i~
Proc. N2 ~ -' S-6 4~lI'L:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMP~~AS \çtl ...~.p.Q.O004
.-: ••4!.-«.'..."...•.....- ... ,.....
FEF

Faculdade de Educação Física ,
Rua Érico Veríssimo 701, Barão Geraldo, CampinasfSP

CEP 13083-851
Fone: (19) 3521-6600 - FAX: (19) 3521-6750

ATA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR

TITULAR NíVEL MS-6, EM RTP, NA ÁREA DE ATIVIDADE FíSICA, ADAPTAÇÃO E

SAÚDE, NAS DISCIPLINAS EF 631 - ESPORTEADAPTADO E EF 723 - EDUCAÇÃO

FíSICA ESCOLARESPECIAL,DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS DA ATIVIDADE FíSICA

ADAPTADA, DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FíSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE CAMPINAS.

Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e treze, às onze horas, no Auditório

da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, teve inicio a

Prova Didática com o tema: "Contornos na aproximação da pessoa em condições de

deficiência da Educação Física", pertinente ao programa das disciplinas integrantes

da área em concurso, com duração de cinquenta e três minutos. Terminada a prova

Didática, a Comissão reuniu-se para atribuição de notas, as quais foram anotadas e

colocadas em envelopes que foram lacrados e rubricados. Às treze horas e quarenta

e cinco minutos deu-se inicio à Prova de Arguição, na seguinte ordem: Professora

Doutora Angelina Zanesco, Professora Doutora Aparecida Maria Catai, Professor

Doutor Elenor Kunz, Professor Doutor Roberto Rodrigues Paes e Professor Doutor

Gustavo Luis Gutierrez. Os examinadores fizeram a atribuição das notas que foram

colocadas em envelopes, os quais foram lacrados e rubricados. Às quinze horas e

quarenta e cinco minutos deu-se início à sessão pública de abertura dos envelopes

contendo as notas das provas, conforme segue: Professora Doutora Angelina

Zanesco, prova de títulos 9,0, prova didática 9,0, prova de arguição 10,0; Professora

~::~:::A:a:~~C~~:f:::~a~:::~rP~:v:O:eK:í:~:O;r::~:~O::u~::á:,:~~~O:aP:~::t::~\.
10,0, prova de arguição 10,0; Professor Doutor Roberto Rodrigues Paes, prova de \.;

~~

~~~~J\r

títulos 9,0, prova didática 10,0, prova de arguição 10,0; e Professor Doutor Gustavo

Luis Gutierrez, prova de títulos 9,0, prova didática 9,5, prova de arguição 10,0;
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obtendo a média 9,54. A seguir proclamou-se o resultado do concurso de acordo

com as notas atribuídas, sendo que o candidato Professor Doutor Paulo Ferreira de

Araújo aprovado com (05) cinco indicações. Nada mais havendo a tratar, o Senhor

Presidente declarou encerrada a sessão, cujos trabalhos são objeto desta Ata,

lavrada por mim, Maria Aparecida Moraes, Secretária de Departamentos a qual

assino juntamente com os Senhores Membros Comissão Julgadora. Cidade

Universitária "Zeferino Vaz", 08 de novembro de 2013.

Lit-
Prot. Dr. Gustavo LUIS Gutierrez
Presidente da Comissão Julgadora

'1 fh'JtUJott:·.
Profa. Ora. APare~aria Catai
Membro da Comissã Julgadora

~
Prot. Or. Elenor Kunz
Membro da Comissão Julgadora

~
' 'Ú-u.. < '-'V'>

r" par~oraes
Secretária de Departamentos



.,~
'-'UNICAMP

Fls. NI! ~;;'-'_.,.--_

Proc. NI! ...;;d....;.,·'~3i'. ~~-B=IIJHjJ.l

Rub._~--7'+~~ __
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS- .

06
Faculdade de Educação Física

Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada F E F
Rua Érico Veríssimo 701, Barão Geraldo, Campinas/SP

CEP 13083-851
Fone: (19) 3521-6620 - FAX: (19) 3521-6750

PARECER CIRCUNSTANCIADO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE

PROFESSOR TITULAR NíVEL MS-6, EM RTP, NA ÁREA DE ATIVIDADE FíSICA, ADAPTAÇÃO E

SAÚDE, NAS DISCIPLINAS EF631 - ESPORTE ADAPTADO E EF723 - EDUCAÇÃO FíSICA

ESCOLAR ESPECIAL, DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS DA ATIVIDADE FíSICA ADAPTADA,

DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FíSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS.

PROVA DE TíTULOS

Frente à análise do memorial e documentação comprobatória, a comissão considera que o

candidato apresenta um relevante compromisso com a carreira docente, em suas

dimensões de docência, pesquisa e extensão, focada na Área de Atividade Física, Adaptação

e Saúde, ilustrado pela sua atuação na docência de Graduação e Pós-Graduação, publicação

de artigos acadêmicos, livros e capítulos de livros, atividades de extensão e funções

administrativas.

Sua produção o qualifica como referência na Área e liderança intelectual com os principais

interlocutores do campo no Brasil.

Cabe destacar também a atuação administrativa junto à Direção da Unidade.

PROVA DIDÁTICA

o candidato apresentou, durante a prova didática, aula com o tema "Contornos na

aproximação da pessoa em condições de deficiência da Educação Física", durante a qual ~

demonstra conhecimento do assento em questão, capacidade de articular o tema da aula

no contexto mais amplo da disciplina. O candidato demonstrou também domínio dos '\' .

\jftu~recursos didáticos necessários para uma boa aula.

PROVA DE ARGUIÇÃO

o candidato, durante a arguição do memorial, respondem com segurança as questões

formuladas demonstrando conhecimento dos temas relacionados ao campo de

conhecimento, as características da Universidade e da carreira acadêmica, assim como da
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conjuntura política, social e econômica contemporânea, no que diz respeito 'M áreas do

concurso.

Face aos resultados apresentados, o candidato foi considerado habilitado, obtendo a nota

final 9,54 abaixo discriminada.

Candidato Único: Prof. Dr. Paulo Ferreira de Araújo

Prova Prova de Prova de Média
COMISSÃO JULGADORA Didática Títulos Arguição Ponderada

Peso 1 Peso 2 Peso 2
Profa. Dra. Angelina Zanesco 9,0 9,0 10,0 9,4
Profa. Dra. Aparecida Maria Cata i 10,0 9,0 10,0 9,6
Prof. Dr. Elenor Kunz 10,0 9,0 10,0 9,6
Prof. Dr. Roberto Rodrigues Paes 10,0 9,0 10,0 9,6
Prof. Dr. Gustavo Luis Gutierrez 9,5 9,0 10,0 9,5
Média Final 9,7 9,0 10,0 9,54/11/~.~/

.." ---.~ . -

Prol.or, ~11utierrez
Presidente da Comissão Julgadora

prof.Dr.~
Membro da Comissão Julgadora
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Faculdade de Educação Física - Departamento de Estudos da Atividade Física

Adaptada
Cidade universitária, Barão Geraldo, Campinas/SP, CEP 13083-851

Fone: (19) 3521-6620 - FAX: (19) 3521-6751

••..•........•.... :·:·::.it..........
FEF

RESOLUÇÃO DEAFA-FEF 013/13

o Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada da Faculdade de Educação Física-UNICAMP,

reunido em sua sessão ordinária realizada em 27 de novembro de 2013, aprovou o Parecer

Circunstanciado sobre o Projeto de Pesquisa do Professor Doutor Paulo Ferreira de Araújo, bem como

sua admissão para o cargo de Professor Titular, Nível MS-6, em RTP, na Área de Atividade Física,

Adaptação e Saúde, nas disciplinas EF 631 - Esporte Adaptado e EF 723 - Educação Física Escolar

Especial, com extensão para o RDIDP.

Cidade Universitária "Zeferinc vez"

27 de novembro de2013



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FíSICA

UNIC.ÁMP FEF 000009
Trata-se de Projeto de Pesquisa para Admissão do Professor Doutor Paulo Ferreira de Araujo
na Parte Permanente do Quadro Docente em RTP com extensão ao RDIDP no nível MS-6,
contendo Projeto de Pesquisa e proposta de atuação acadêmica do docente.

o projeto intitulado liA questão da deficiência e da inclusão no ensino municipal de

Hortolândia-SP" TEM como objetivo pesquisar a inclusão na rede escolar em município da

Região Metropolitana de Campinas.

Na introdução o docente contextualiza o tema trazendo informações sobre o assunto,

particularmente a inclusão nas aulas de Educação Física. No item dois do projeto (INCLUSÃO)

são citados e comentados aspectos conceituais sobre inclusão utilizando-se de trabalhos

atualizados e colocações do próprio pesquisador que tem larga experiência na área. Duas

questões são colocadas no final desse item e apontam para as premissas a serem consideradas

na pesquisa. Em Procedimentos Metodológicos observa-se que o tipo de metodologia é

pertinente ao objetivo de estudo, abordagem qualitativa. A escolha do local da pesquisa é

adequado, visto ser um município com alta taxa de crescimento (dados na tis 13 e 1 do

projeto) inserido na RMC, e que dispõe em seus quadros de educadores e profissionais

formados na região. Em população e amostra nota-se a abrangência dos sujeitos e dos locais

de pesquisa, e a justificativa da escolha pelo pesquisador.

Em Resultados Esperados o docente se propõe a contribuir para a construção de uma política

inclusiva no município. Pela experiência no tema, ao final, o docente faz reflexões pertinentes

sobre o tema inclusão.

O Cronograma apresentado é compatível com a proposta de pesquisa e as referências

bibliográficas utilizadas são atualizadas.

No Plano de Trabalho o item Ensino de Graduação mostra a atividade do docente em quatro

disciplinas da área onde tem vasta experiência. O docente está credenciado no Programa de

Pós-Graduação como docente pleno e o anexo do Plano de Trabalho apresenta sua produção

bibliográfica. A atuação em duas disciplinas do Programa, a participação em grupos de

pesquisa e sua produção acadêmica mostram seu envolvimento e bom desempenho na área.

Adicionalmente como atividades de extensão o docente é responsável pelo projeto "Iniciação

Esportiva do handebol em Cadeira de Rodas" desenvolvido na FEF/UNICAMP, que oportuniza

pessoas com deficiência à prática de atividade física, além de propiciar a vivência acadêmica a

alunos de graduação e pós-graduação qua atuam neste projeto de extensão.

Isso posto, considerando o conjunto de atividades propostas pelo docente e sua experiência na

área nosso parecer é favorável a solicitação em pauta.

Avenida Érico Veríssimo, 701- Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas, São Paulo, Brasil. CEP13083-851
Telefone: 55 19 3521-6603/ Fax: 3521-6750 - assessoria@fef.unicamp.br - www.fef.unicamp.br



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FíSIC~ FEF

ATA DA VOTAÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO DISCENTE DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO, JUNTO A CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FíSICA
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - 2014

Às nove horas e dez minutos do dia vinte e oito de novembro de dois mil e treze, na
Secretaria Administrativa, iniciou-se a apuração dos votos da eleição para representação
discente do programa de pós-graduação junto a Congregação da Faculdade de Educação
Física, na presença dos servidores Lilian Raquel Gonçalves, Newton Homem de Meio e
Tânia Gomes Felipe. Dos 119 (cento e dezenove) votantes, votaram 17 (dezessete)
discentes, obtendo-se o seguinte resultado: Nathália Arnosti Vieira, com 17 (dezessete)
votos e Luis Felipe Castelli Correia de Campos, com 17 (dezessete) votos. Conforme
inscrição foram eleitos Nathália Arnosti Vieira, na qualidade de Titular, e Luis Felipe Castelli
Correia de Campos, na qualidade de Suplente. Nada mais havendo a relatar eu, Tânia
Gomes Felipe, assino a presente ata por mim lavrada. Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
28 de novembro de 2013. ~-

///

(PvmttlflJ(
~~~'5õnçalves

r) ~i~ -
Tania GO~~Feli e

Avenida Érico Veríssimo, 701 - Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas, São Paulo, Brasil. CEP 13083-851
Telefone: 55 193521-6603/ Fax: 3521-6750 - assessoria@fef.unicamp.br- www.fef.unicamp.br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

COMISSÃO DE EXTENSÃO ,
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FEF
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Aprovo, emad referendum da comissão de extensão da Faculdade de Educação

Física da Unicamp, o termo aditivo ao termo de cooperação celebrado entre a

Universidade Estadual de Campinas e o Serviço Social do Comércio que trata da

realização do Fórum Internacional de Ginástica Geral de 16 a 18 de Outubro de 2014,

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"

04 de Dezembro de 2013

Presidente d Comex/FEF

Avenida Êrico Verissimo, 701 - Cidade Universitária, Barlio Geraldo, Campinas, São Paulo, Brasil. CEP 13083-851
Telefone: 55 193521-6614/ Fax: 3521-6750 - extensao@fef.unicamp.br- www.fef.unicamp.br/extensao
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Campinas, 6 de dezembro de 2013

Parecer

Trata-se o presente de um parecer sobre o Termo Aditivo (TA) juntado ao

Termo de Cooperação Técnica entre o Serviço Social do Comércio e a Universidade

Estadual de Campinas.

o referido TA trata da realização do VII Fórum Internacional de Ginástica Geral

a ser realizado entre os dias 16 a 18 de outubro de 2014.Trata:..sede um evento muito

importante para ambas as instituições qe que está na sua sétima realização e que tem

avançado e aprofundado nas temáticas da ginástica geral.

Encaminho parecer favorável a aprovação, pela Comissão de Extensão da

FEFIUNICAMP.
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UNlCAMP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Faculdade de Educação Física

Departamento de Educação Física e Humanidades
Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas/SP, CEP 13083-851

F.one: (19) 3521-6618- FAX: (19) 3521-6750
FEF

RESOLUÇÃO DEFH-FEF N° 018/13

o Departamento de Educação Física e Humanidades, reunido em sua 20" Reunião

Ordinária, realizada em 27 de novembro de 2013, aprovou por unanimidade o Termo

Aditivo ao VIr Fórum Internacional de Ginástica Geral a ser realizado no período de

16 a 18 de outubro de 2014.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"

27 de novembro de 2013
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TERMO ADITIVO N° AO TERMO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE O
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC E A
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS -
UNICAMP

Pelo presente instrumento particular de um lado o SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, instituição
inscrita no CNPJ n° 03.667.884/0001-20, com sede na Rua Álvaro Ramos, 991, São Paulo - SP, neste
ato representado pelo Diretor do Departamento Regional do Estado de São Paulo, Professor Danilo
Santos de Miranda, e doravante denominado SESC e, de outro lado a UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS, autarquia estadual de regime especial, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
46.068.425/0001-33, com sede na cidade universitária "Zeferino Vaz" distrito de Barão Geraldo, em
Campinas - SP, neste ato representada por seu Magnífico Reitor, Professor Doutor José Tadeu
Jorge, doravante denominada UNICAMP, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo mediante as
seguintes cláusulas e condições:

'.",>!,

CLÁUSULA PRIMEIRA

UNICAMP através da Faculdade de Educação Física e o SESC através de sua Unidade Operacional
em Campinas se comprometem, dentro das competências aqui especificadas, a viabilizar a realização
do VII Fórum Internacional de Ginástica Geral (VII FIGG) de 16 a 18 de Outubro de 2014.

Parágrafo primeiro:
Sobre Ginástica Geral/Ginástica para Todos: é uma manifestação da cultura corporal que reúne as
diferentes interpretações da Ginástica, integrando-as às demais formas de expressão corporal, de
maneira livre e criativa. É uma atividade esportiva não competitiva, que oportuniza a prática da
Ginástica para qualquer pessoa, independentemente de idade, sexo, condição física ou técnica. Busca
estimular a participação de um grande número de pessoas e a interação social entre elas, além de
facilitar a vivência de valores humanos como a cooperação, o compromisso, o respeito, a
solidariedade, a amizade, a honestidade, entre outros. '

Parágrafo segundo:
Sobre o evento: o Fórum Internacional de Ginástica Geral tem como principais objetivos criar um
espaço de informação, capacitação e discussão sobre a Ginástica, divulgar pesquisas e trabalhos
realizados na área e abrir possibilidades de disseminação dessa prática no âmbito escolar e
comunitário. O Serviço Social do Comércio - SESC, em parceria com a Faculdade de Educação Física
da Unicamp, organizou em 1999 o Fórum Brasileiro de Ginástica Geral. O sucesso deste evento
motivou a realização do I Fórum Internacional de Ginástica Geral em 200 I, que passou a ser
considerado um ponto de referência nesta área no âmbito nacional e internacional, tendo quatro
edições realizadas nos anos 2003, 2005,2007, 2010 e 2012.
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CLÁUSULA SEGUNDA

A UNICAMP designa neste ato a Faculdade de Educação Física, doravante denominada FEF-
UNICAMP, representada pelo Professor Doutor Paulo Ferreira de Araújo, e o SESC designa neste ato
a Unidade Operacional em Campinas, doravante denominada SESC Campinas, representada pelo
Professor Evandro Marcus Ceneviva, para gerirem administrativa e tecnicamente a programação do
referido evento.

Parágrafo único:
Convencionam as partes que o Comitê Organizador ficará assim composto:

.~

Coordenação SESC UNICAMP

Geral Evandro Marcus Ceneviva e Paulo Ferreira de Araújo e
Danie\ de Brito Mota Marco Antonio Coelho Bortoleto

Científica Daniel de Brito Mota Eliana de Toledo lshibashi
Eliana Ayoub

Conferências e
Mesas Luciano Teixeira Elizabeth Paoliello

Temáticas

Cursos Jadiel Santos Laurita Marconi Schiavon

Festivais Denis Salzano da Silva Giovanna Sarôa

Grupos
Fernando Yakuwa Mekaru Helaine Cristina Ferreira LimaInternacionais

Secretaria Carolina Reis da Silveira Emerson Teodorico Lopes

Intervenções
Artísticas e Ruth dos Santos Rafae\aSegalla Alves Rodrigues
Tenda Livre

CLÁUSULA TERCEIRA

o evento mencionado na cláusula primeira ja se encontra formatado pelas partes com sede,
cronograma de trabalho, programação científica e pedagógica.

Parágrafo primeiro:
O VII FIGG terá como sede o SESC Campinas, tendo suas atividades realizadas prioritariamente nas
dependências do SESC Campinas e da Unicamp.
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Parágrafo segundo:
Sobre o cronograma do evento:

23 reunião Comitê Organizador - Aprovação da data de realização do evento (16 a 181 I0/1 4).MAl
2013

"'"TUN-"w':Fr~ühIiõ'comitêOrgãil'ízadol'''=Pr~li'4;i'(;gQttiarc~do~,ev;~t~'(nQv(;pad~ãõc;oo;ãÍicõ);w~~gestão de
.~.o..!.~o_ <;~?J19.~<ttp~~~~.!~~~I.~<>.::._o·.•.~.~ .._ ".-'".~_ __W ..• ~ • __ •• _.o " _ _ _ ..
JUL 43 reunião Comitê Organizador - Definição do plano de comunicação visual do evento: logomarca,
2013 paleta de cores e peças gráficas; 1° comunicado para agendamento; Definição dos integrantes das

comissões.
~~;""'5a reunfão'Comltê;OtIâhiZádbtL~isctiSSã?,sô~rec;mt'osiÇio-dQ~õ;:pbde'~õnfer;n~ist~~~""":""""
2013 palestrantes, professores e gruposlnt~Jl~~çJOnalS do evento; Definição do programa geral; Definição

_..<!<?~.g~~P~.~?!l~!~~~()se1?~l~~!!.aIlte~L'-:'__···_..:_~.:.:':,.'.':"- __~..: _.. .._ .._ _.__.",,_ .
OUT
2013.,._~,._"','~" ~_. ,_~._-_.~ ._ •• -__ __- ·"'.._,·~•. ·._y._~c_,._,__ '~__ ,.__ .·__ ••.•..•.~-_" . _.__•.v,._.',",., ~-.'

· ~~~__~~:~~~.~~~.s~~ltê~r~~i~q~t'1t~~~~g;f~h~mj~t?do E~~o~~itiv~._.,_"__.._.., _~_....
DEZ 83 reunião Comitê Organizador - Revisão, fechamento e divulgação das Normas para Envio de

, 2013 Trabalhos Científicos,
C,'} AN---9ãr;~niãõ~Comitê Ot:g~jzttdor - :?~côlil@iéi;rQco.m abertura ~'~'rêcebi'tn;~o de tr~b;;Jhós~i~~tíficos

20 1~,. __)n~~iç~<?_qetr~.Q~!~~~@~~!t~~j@!!9).~.~~._~~:""" __ ':_ ._._".-'-~_..,~ ,. ..__ .._ .
FEV

· 2014
r---MAR-- ..ilã·;~~niãõ-comltê O;garir~dôr=:R~~ebimêntõ-d-;-tt::xt~sdo;'palestr;mtê;;w.Entr~g;da~-p~l~~~;~dó
:..}.º~±~w_..~.!::.~fe~g'!.lJ~.~~.!:I!p.]ar~~!!~1~..·.i:!)2.2ptro ~~SP~~!2!io,q~.g~I}~S~!t~.~.!E.cç~~nd,.l:'.~~:.
· ABR 123 reunião Comitê Organizador - 4° comunicado com cartas de aceite dos trabalhos; Encontro
L.}wº!±._._.Et~E~!:~~t?!"j.~.~_~.9inástic'!~!E2~~!,8~~ __._w .•.••..~ ....•__ ....~ ..~_, ..... , ..• ww ••.•••.••• _.~_ ••• __ •••••••••••.•••••

! MAl 133 re.un~oCorpitê9rganiz~~·~~ __10J~.atixalde,9i,~~stiéifSem~;;tral (para ~~colas: clu~es e
: 2014 a;;socl~çoes de Camptnase r~g1ao) no.DurdoDesafío; Encontro Preparatório de Ginástica em
:•• o" ••••. "', Ç~!EE~~.~: __ w •• wi..,_ " .......•,'_··_..••...~_~ __ : ....:._:........... .._.._,~ _,__ w •• w __ •• ~._.... . •.

JUN i43 reunião Comitê Organizador - 5° comunicado Cartas de aceite dos trabalhos e encerramento do
.201 !....,P!~z9.J~~!~e.!:I~io d.:...trab~~os ci~tíficos; En.c0nt!:o P~sp~at~!io ~~e Gi.l)ást!~'!..~1E..SO!9.~'!l:>.~..._.. _...,"...
JUL 153 reunião Comitê Orgai1ioZàdoi'..:.,:PrazomáXi'm.oem caso de prorrogação de prazo para recebimento

, 2014 .de trabalhos científicos; EdiçãedosAnais. . . . .. . <>:
,. AGo""íé'~~-;:;-~;ãO'-C~;;;itê Org-ã~izad~-;:6õ comunic;dC;~~m~;~ti~i;;d~;;-~~~;Abert~~ã'dêd"i~~iplina

2014 .eletivadeGinástica Geral na FEF/FCA Unicamp; Encontro PreEaratório de Ginástica emSão Paulo.
-.'" '-'-i6ã~~~~ião-ComitêÕrg;nizadore-'[DATÃS A GOMB INAR]'::- Rt!uniões finais d~aii~h~e~t(;"d;S-O' ..
SET áreas especificas do Comitê; Encerrí®ento qO,pf;~ópà~ainscriçÕe~]1o evento; Impressão dos Anais;
2014 20 Festival de Ginástica Semestral(par<Íescolas,C1~besea$sociaç()esde Piracicaba e região);

. Preparativos finais' parag eVePt9,peJ(i199lAitêÓtgapiZaô{)rn,a sede ~o,~vento/Encóntro Preparatório
.~.~~,,ºi.!1~~.~~p"~Pitfl~iCâl1~._"::"'.,:··· .:;~~_ ..2."":"~ •__ •• , •• _,_-,-_,,,,,, ...•..•• __ ...••..••...•.•

163 reunião Comitê Organizador - Reunião final para alinhamentos e [DATAS A COMBINAR] -
Reuniões finais de alinhamento das áreas específicas do Comitê.

OUT 7° comunicado - Recepção, treinamento e posicionamento de comitiva de técnicos convidados do
2014 Sesc, Regional SP, e técnicos da Unicamp, para trabalhar no Fórum.

16 a 18: realização do VII FIGG.
. 20 a 26: Itinerância de Grupos Internacionais.
, 31/1 0/14 - Reunião de Avaliação do evento com o Comitê Organizador.~_ _,.", __ , _w._ ..__ ."w_.__ "__ ·__ _~•..."._.._. ~._ -r-: ••._w._~_ " _"""~., ""._._ _ __.._ - -........ '."'O'.' .•.••.••...

t ~~~ _~.~~~..l~~.~=-~e.~~~~~~~.~.~a~izaçã~.:~~,_:I:~óf!l:ãO de.·~el~t~~~~ ..~~ ~~~~.~~~o~ , .

63 reunião Comitê Organizador - Encontros de capacitação para professores da rede.

1

I
.1
I

103 reunião Comitê Organizador - Encontros de capacitação para professores da rede.
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Parágrafo terceiro:
A programação contemplará dois módulos, a saber: Módulo Científico - Conferências, mesas
temáticas, sessão de pôsteres, encontros preparatórios, publicação dos anais, lançamento de livros e;
Módulo Pedagógico - Cursos e oficinas, intervenções artísticas, sala de imagens e festivais de
ginástica.

CLÁUSULA QUARTA

Das responsabilidades:

Parágrafo primeiro:
São responsabilidades comuns do SESC e UNICAMP:

a) Ceder espaços para a realização das atividades conjuntamente;
b) Organizar subcomitês com membros paritários do SESC e UNICAMP para a condução da pauta

técnica dos projetos;
c) Contatar e convidar professores, pesquisadores e outros profissionais para ministrar conferências,

palestras, cursos, vivências sobre a temática;
d) Coordenar ações de comunicação;
e) Coordenar e supervisionar o desenvolvimento dos programas científico e pedagógico;
f) Realizar avaliação do evento.

Parágrafo segundo:
São responsabilidades exclusivas do SESC:

a) Montar a secretaria geral do VII FIGG responsável pela administração da logística no pré,
durante e pós-evento, recepção e acompanhamento de profissionais convidados, grupos
internacionais e participantes inscritos;

b) Providenciar alimentação, hospedagem e transporte local para grupos estrangeiros convidados e
profissionais que terão função docente no evento conforme a listagem de atividades descritas na
cláusula terceira;

c) Recepcionar e organizar os encontros preparatórios científicos e pedagógicos do VII FIGG;
d) Fornecer coffee-breaks no VII FIGG;
e) Receber e administrar as receitas provenientes de cobranças de taxas de inscrição do VII FIGG;
f) Organizar a itinerância dos grupos internacionais.

Parágrafo terceiro:
São responsabilidades exclusivas da FEF-UNICAMP:

a) Montar a secretaria científica, planejar e executar as ações acadêmicas e científicas do evento;
b) Elaborar e confeccionar os Anais em papel;
c) Indicar palestrantes e grupos convidados;
d) Sugerir o tema geral do evento;
e) Elaborar normas específicas (em 3 idiomas), receber e analisar os trabalhos científicos;
f) Selecionar os trabalhos premiados, segundo as normas específicas;
g) Solicitar recursos junto aos órgãos de fomento para despesas com passagens aéreas, diárias,

confecção dos Anais (incluindo revisão linguística e editoração) e camisetas;
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CLÁUSULA QUINTA
Das responsabilidades financeiras e avaliação.

Parágrafo primeiro:
São responsabilidades do SESC as seguintes despesas:
a) Comunicação: artes gráficas (bloco, filipetas, roteiro, cartazes, crachás, certificados, postais) e

divulgação (internet, outdoor, rádio, mídia interativa, registro fotográfico); materiais promocionais
(ex.: brindes pin, bolsa, pen drive, troféus para homenagem aos técnicos de ginástica);
ambientação/ ornamentação (cenotécnico, sinalização, materiais diversos).

b) Infraestrutura: locação sistemas de sonorização e iluminação para show, festivais e cursos; locação
gerador energia; palco, arquibancada, tendas em lona; transmissão simultânea com edição de
vídeo; locação equipamentos de informática e equipamentos para tradução.

c) Serviços gerais: seguranças, bombeiros, auxiliares de limpeza; tradução simultânea; secretaria;
seguro acidentes pessoais; passagens aéreas; alimentação (kit lanches, almoço grupos, almoço
palestrantes, coffee break, coquetel abertura, almoço motoristas); hospedagem para palestrantes e
grupos internacionais; transporte (ônibus, van, carro, frete).

d) Programação: intervenções artísticas (shows, intervenções pocket); pró-labores para professores e
estagiários eventuais.

Parágrafo segundo:
São responsabilidades da UNICAMP as seguintes despesas:
a) Comunicação: artes gráficas (elaboração e confecção dos Anais em papel incluindo revisao

linguística e editoração); materiais promocionais (ex.: camisetas para congressistas e comitê
organizador).

b) Serviços gerais: passagens aéreas, transporte local e diárias para professores convidados via
órgãos de fomento à pesquisa.

Parágrafo terceiro:
Caberá à Secretaria Geral compilar os relatórios dos trabalhos realizados pelo Comitê Organizador
para edição de avaliação final do evento, a ser disponibilizada para os órgãos de fiscalização das partes
interessadas, no tocante às áreas:
a) Científica
b) Conferências e Mesas Temáticas
c) Cursos
d) Festivais
e) Grupos Internacionais
f) Secretaria
g) Tenda Livre

CLAÚSULA SEXTA

Os casos omissos ou não regulamentados no presente Termo Aditivo serão resolvidos de comum
acordo pelas partes através dos signatários do Convênio vigente.
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CLÁUSULA SÉTIMA

Para dirimir dúvidas, controvérsias ou compor litígios entre as partes fica eleito o Foro Central da
Comarca de Campinas, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem as partes juntas e convencionadas, firmam o presente Termo Aditivo em 3 (três) vias de
igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas que a tudo assistiram, dando tudo por valioso
e bom.

Campinas, OI de novembro de 2013

Professor Doutor José Tadeu Jorge
Reitor da Universidade Estadual de Campinas

Professor Danilo Santos de Miranda
Diretor do Departamento Regional do SESC SP

Professor Doutor Paulo Ferreira Araújo
Diretor da Faculdade de Educação Física

Professor Evandro Marcus Ceneviva
Gerente do SESC Campinas

Testemunhas:

Nome:
RG:

Nome:
RG:
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15h30
16h

16h30

17h30

18h30
19h

19h30
20h

20h30
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21h30

VIIFórum Internacional de Ginástica geral - Programa Preliminar

9h

9h30

10h

10h30

llh

llh30

12h

12h30

13h

13h30

14h

15h

17h

18h

SÁB 18 10 ..
Encontros Sala de Imagens 8 Cursos

Encontros Sala de Imagens
Temáticos Temáticos
Encontros Sala de Imagens 8 Cursos

Encontros Sala de Imagens
Temátícos Temáticos <":

Encontros Sala de Imagens 8 Cursos Encontros Sala de Imagens
Temáticos Temáticos
Encontros Sala de Imagens 8 Cursos

Encontros Sala de ImagensTemátícos Temáticos
Encontros Sala de Imagens ." 8Cursos

Encontros Sala de ImagensTémátiées Temátícos
Encontras Sala de Imagens

Encontros Sala de ImagensTemáticos : Temáticos
Tenda Livre / Tenda Livre /
Exposição de Sala de Imagens Lançamento de Sala de Imagens

Livros Livros
Tenda Livre / Tenda Livre /
Exposição de , Sala de Imagens Lançamento de Sala de Imagens

Livros Livros
Tenda Livre / Tenda Livre /
Exposição de Sala de Imagens Lançamento de Sala de Imagens

Livros Livros

Sala de Imagens

Sala de Imagens

Sala de Imagens

QUI 16 10
Encontros
Temáticos

Sala de Imagens

Sala de Imagens

Encontros
Temáticos Sala de Imagens

Encontros
Temátícos Sala de Imagens

'Encontros
Ternátícos Sala de Imagens

Encontros
:Temáticos Sala de Imagens

Encontros
-2éfelilátfc~l' Sala de Imagens

Tenda Livre /
Exposição de

Livros
Sala de Imagens

Tenda Livre /
Exposição de

Livros
Sala de Imagens

Tenda Livre /
Exposição de '

Livros

Sala de Imagens

Sala de Imagens

Sala de Imagens

Sala de Imagens

Tenda Livre

Tenda Livre
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FEF
RESOLUÇÃOINTERNA CPG nO 145/2013

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃODA FACULDADEDE EDUCAÇÃOÁSICA DA UNICAMP em sua

60a Reunião Extraordinária, realizada em 04 de dezembro de 2013, homologou o resultado final do

Processo Seletivo para os Cursos de Mestrado e Doutorado, com ingresso no 10 semestre de 2014,

como segue:

CANDIDATOS APROVADOS

MESTRADO

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA

CANDIDATO ORIENTADOR
Edson Manoel Mendes Junior Mara Patrida Traina Chacon Mikahil
Enriaue Miluzzi orteoa José Júlio Gavião de Almeida
Hélio José Coelho Junlor Marco Carlos Uchida
Hélio Mamoru Yoshida paula Teixeira Femandes
Luis Fernando soer Cavalli Paulo Ferreira de Araújo
Maiza Claudia Vilela HiDOlito Gustavo Luis Gutierrez
Mariana Piculli Paulo Ferreira de Araúío
Marina Belizário de Paiva Vidual paula Teixeira Fernandes
Marina tívta Venturini Ferreira Mara Patricia Traina Chacon Mikahil
Roberto Moriggi Junior Cláudia Reoina Cavaolieri
Romana Rosas Almada José Júlio Gavião de Almeida

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO BIODINÂMICA DO MOVIMENTO E ESPORTE

CANDIDATO ORIENTADOR
Bruno Guerra Cianciarulo Sérgio Augusto Cunha
Gisele Schneider Marques Antonio Cartos de Moraes
Júlia Barreira Auausto René Brenzikofer
Mariana Antonelli Roberto Rodríoues Paes
Natália Carneiro Badaró Ricardo Machado Leite de Barros
Yuri Germano Muniz da Silva Miquel de Arruda

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EDUCAÇÃO FÍSICA E SOCIEDADE

CANDIDATO ORIENTADOR
Débora Jaqueline Farias Fabiani Alcides José Scaq/ia
Dieqo Ferreira Lima Edivaldo Góis Junior
Fidel Machado de Castro Silva Odilon José Roble
Karen Reqina Salaado Alcides José Scaalia
Leonardo Mattos da Motta Silva Edivaldo Góis Junior
Rafaela Peres Alves de Lima Silvia Cristina Franco Amaral
Tabata Larissa Almeida Marco Antonio Coelho Bortoleto
Tamiris Lima Patricio Marco Antonio Coelho Bortoleto

1
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DOUTORADO

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA

CANDIDATO ORlENTADOR
Berlis Ribeiro dos S. Menossi Edison Duarte
Fábia Freire da Silva José Irineu Goría
Gabriela Kaíser Fullin Castanho Paula Teixeira Femandes
João Guilherme Cren Chiminazzo Paula Teixeira Femandes
Michelle Aline Barreto José Júlio Gavião de Almeida

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO BIODINÂMICA DO MOVIMENTO E ESPORTE

CANDIDATO ORlENTADOR
Aline Colares Camurça dos Santos João Paulo Bonn
Arthur Fernandes Gásoari Antonio Canos de Moraes
Gisele Viola Machado Roberto Rodrigues Paes

. Leandro de Meio Beneli Paulo Cesar Montagner
Leoooldo Katsuki Hirama Paulo Cesar Montaaner
Luiz Vieira da Silva Neto Orival Andries Junior
Rafael Júlio de Freitas G. Fachina Paulo Cesar Montaaner

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EDUCAÇÃO FÍSICA E SOCIEDADE

CANDIDATO ORlENTADOR
João Paulo Subirá Medina Heloisa Helena Baldy dos Reis
Arrialdo Sifuentes Pinheiro Leitão Elaine Prodócimo
Mariella Brighenti Bortoluzzi Elaine Prodócimo
Rogério de Meio Grillo EJaine Prodócimo

CANDIDATOS APROVADOS, CONDICIONADO À DEFESA,

CONFORME RESOlUCÃO INTERNA CPG N° 68/2013

MESTRADO

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA

CANDIDATO ORIENTADOR
Cristiano Zaao Damas Garlioo Edison Duarte
Femando Rosch de Faria José Irineu Gorta
João Paulo CasteJeti de Souza José Irineu Gorta

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO BIODINÂMICA DO MOVIMENTO E ESPORTE

CANDIDATO ORlENTADOR
Clovis Roberto Rossi Haddad Paulo Cesar Montaaner
Wagner Roberto Araújo de Jesus Orival Andries Junior

2
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ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EDUCAÇÃO FÍSICA E SOCIEDADE

CANDIDATO ORlENTADOR
Bruno Modesto Silvestre Silvia Cristina Franco Amaral
Dirlev Aparecido de Moura Elaine Prodócimo
Rosana Mancini Vieira Helena Altmann

DOUTORADO

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA

CANDIDATO ORlENTADOR
Keyla Ferrari Lopes Paulo Ferreíra de Araújo
Luís Gustavo de Souza Pena José lrineu Goría
Tiaqo Borqrnann José Júlio Gavião de Almeida
Vivian Maria dos S. Paranhos Edison Duarte

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO BIODINÂMICA DO MOVIMENTO E ESPORTE

CANDIDATO ORIENTADOR
Rodriqo tones Pianataro Silva MiQuelde Arruda
Thiago José Leonardi Roberto Rodríques Paes
Tnlauo Santi Maria MiQuel de Arruda

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EDUCAÇÃO FÍSICA E SOCIEDADE

CANDIDATO ORlENTADOR
Crístían Javier Ramirez Uzana Alddes José Scaglia

Se o canci~da:iç.aprovõõv des.istir po-r escrito de sua ~aga até 30 de janeiro de 20'.14r.r se-~á
CG~!:~(G(;3dof; candidato supiente, da itsta de eprcvados, conforme abaixo~

MESTRADO

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EDUCAÇÃO FÍSICA E SOCIEDADE

CANDIDATO ORlENTADOR
Denise Carelli Vegas (40 colocado) Elaine Prodócimo
Lulza Silva RodriQues Odilon José Roble
Raul Alves de Souza (30 colocado) Elaine Prodócimo
Thais de Souza R. Pierin (20 colocado) Elaine Prodócimo
Yuri Vasquez Souza Silvia Cristina Franco Amaral

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO BIODINÂMICA DO MOVIMENTO E ESPORTE

CANDIDATO ORlENTADOR
Murilo Cesar Carvalho Christ Paulo Cesar Mata ner

3
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DOUTORADO

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA

CANDIDATO ORIENTADOR
Luiz Marcelo Ribeiro da Luz José lrineu Goría

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO BIODINÂMICA DO MOVIMENTO E ESPORTE

CANDIDATO ORIENTADOR
Alexandre Gomes de Almeida João Paulo Borin
Mauricio Leonel Galdino Roberto Rodrigues Paes
Túlio Gustavo do Prado Freitas Paulo Cesar Montaaner

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EDUCAÇÃO FÍSICA E SOCIEDADE

CANDIDATO ORIENTADOR
Rafael Stein Pizani (40 colocado) Elaine Prodócimo
Robinson Luiz F. da Rocha (50 colocado) Elaine Prodócimo

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"

04 de dezembro de 2013

,

~~ .1:!c-:,.,qyt~.
Coordenadora de Pós-Graduação/FEF

matr. 29854-7
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UNtCAJ\0W2

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Faculdade de EducaçAo Fisica - Pós-Graduãção

Rua trico Verissimo 701 - Campinas/SP - 13083-851
Tel (19)3521-6609 I Fax (19)3521-6610 FEF

RESO,-uç4o INT~~r-~ CPGnO 120/2013

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP,

em sua 12Sa sessão ordinária, realizada em 13 de novembro de 2013, aprovou por

unanimidade a solicitação do Prof. Dr. Oerton Augusto Libardi para descredenciamento do

programa.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
14 de novembro de 2013
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U1'\TJVERSIDADE FEDER.AL DE SÃO CARLOS
CENTRO DE CIÊNCV\S BIOLÓGICAS E DA SAÚDE

DEP ART Al\1ENTO DE EDUCAÇAo FÍSICA E MOTRIClDADE HlJMANA

Via Washington Luís, Km 235 - Caixa Postal ó7ó - CEP 135ó5-905
São CarlosíSP/Brasil- Fone/Fax: (016) 3351-8294 - Esmail: defmh@ufscar.br

São Carlos, 12 de outubro de 2013.

A Profa. Ora. Cláudia Regina Cavaglieri

Coordenadora do programa de pós-graduação em Educação Física da Universidade

Estadual de Campinas

ASSUNTO: DESCREDENC!AMENTO NA CATEGORIA PERl\tIAl-olENTE DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE IlE EDUCAÇÁO
FÍSICA (FEF). DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAAIPlNAS (UNICAl\1P).

Devido à impossibilidade de ser docente permanente em dois programas de pós-
graduação de instituições diferentes, e com o intuito de não prejudicar esses programas
em futuras avaliações da CAPES, venho por meio desta solicitar meu
descredenciamento do quatro permanente do Programa de Pós Graduação da
FEF/UNíCA Mf>, Esclareço também, que isso se deve ao fato de atualmente eu estar
credenciado em outro programa de pós graduação como docente permanente na
instituição que estou sediado (lJFSCar).

Agradeço a confiança em mim depositada e ressalto que continuo aberto a
trabalhos em colaboração com essa instituição que sempre me acolheu e tanto
contribuiu para minha Iormaçâo.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

~. /.-.. ~;:.'~:~;-.. '~~,

~

Prof De Cleiton Augusto Libardi

I
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UNlCAMP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Faculdade de Educação Física - Pós-Grad~ção

Rua Érioo Verissimo 701 - Campinas/SP - 13083-851
Tel (19)3521-6609 I Fax (19)3521-6610 FEF

RESOLUÇÃO INTERNA CPG nO 121/2013

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP,

em sua 12Sa sessão ordinária, realizada em 13 de novembro de 2013, aprovou por

unanimidade a solicitação do Prof. Dr. Roberto Vilarta para descredenciamento do

programa.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
14 de novembro de 2013
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Cidade Universitária "Zeferino Vai' 08 de novembro de 2013

À Coordenação de Pós-Graduação da Faculdade de Educação Física da UNICAMP

Ac. Profa. Ora. Cláudia Regina Cavaglieri

Senhora Coordenadora

Venho a V.Sa. solicitar meu desligamento do Programa de Pós-Graduação da FEF,

tendo em conta o término recente das atividades de orientação das minhas duas

últimas alunas do Mestrado e do Doutorado, por também não estar com disciplina em

oferecimento, além de considerar as perspectivas de aposentadoria no futuro
próximo.

Nos últimos 27 anos tive a satisfação de atuar junto aos níveis de pós-graduação lato
sensu e stricto sensu na docência, orientação e administração do programa,

oportunidades que permitiram a ampliação de minhas atividades em ensino e
pesquisa, no Brasil e no exterior.

Agradeço o apoio recebido de todas as coordenações e o bom acolhimento sempre
presente em nossa querida FEF.

Atenciosamente

Roberto Vilarta

Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada

Área de Atividade Física Adaptada

Faculdade de Educação Física

UNICAMP
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UNICAMP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Faculdade de Educação Física

Departamento de Estudo da Atividade Física Adaptada
Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas/SP, CEP 13083-851

Fone: (19) 3521-6620 - FAX: (19) 3521-6751
FEF

RESOLUÇÃO DEAFA-FEF OlOi2013

o Departamento de Estudo da Atividade Física Adaptada reunido em sua sessão

ordinária realizada em 27 de novembro de 2013 aprovou por unanimidade o parecer

do relatório de atividades do professor Roberto Vilarta, do período de 10/2009 a

09/2013.

Cidade Universitária "ZeferinoVaz"

27 de novembro de 2013
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~'-'UNICAMP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Faculdade de Educação Física

Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada
Cidade Uníversitária, Barão Geraldo, Campinas/SP - CEP 13083-851

Fone: (19) 3521-6620 - FAX: (19) 35216750
FEF

PARECER DEPARTAMENTAL
DEAFA - FEF - UNICAMP

Campinas, 25 de novembro de 2013.

Relatório periódico de atividades docente.

Prof.Dr. Roberto Vilarta.

Período de outubro de 2009 à setembro de 2013

o parecer será norteado pelos aspectos ligados ao ensino (graduação e pós-

graduação), pesquisa, atividades de extensão e administrativas.

Ensino:

Na graduação o docente foi responsável pelo oferecimento de oito diferentes

disciplinas, quatro ministradas pela primeira vez, oferecidas em 38 turmas: EF091 (3

turmas), EF215 (10 turmas), EF532 (8 turmas), EF612 (7 turmas), EF714 (5 turmas),

EF930 (2 turmas), EX001 (2 turmas), MH210 (1 turma); Ministrou aula para um total de

1526 estudantes de graduação nesse período, aproximadamente 40 alunos por turma,

e 24 horas semestrais por turma. Foi orientador de estudantes de pós-graduação no

Programa de Estágio e Capacitação Docente (PED) em 12 momentos distintos. Na

graduação orientou dois estudantes no Programa de Apoio ao Ensino de Graduação

(PAD). Além de 10 orientações de trabalho de conclusão de curso (TCC).

Aulas na Pós-graduação, ministrou no período supracitado três disciplinas:

FF121 (1 turma), FF174 (2 turmas), FF120 (1 turma), totalizando 360 horas, 90 horas

por disciplina ministrada, com participação total de 32 estudantes.

(\'\-\»
\. \
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UNICAMP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Faculdade de Educação Física

Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada
Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas/SP - CEP 13083-851

Fone: (19) 3521-6620 - FAX: (19) 35216750

':".11...•....'. :.',,:._,!•• - e :....
FEF

Pesquisa:

Publicou oito artigos em periódicos indexados, sendo dois nacionais e seis

internacionais, além de dois livros (um deles como organizador) e nove capítulos de

livros. Apresentou oito trabalhos em eventos científicos, quatro em eventos nacionais e

o restante em internacionais. O docente também recebeu financiamento através de

projetos de pesquisa, pelas seguintes agências de fomento: FAEPEX, CAPES e

FAPESP.

Iniciação Científica, concluiu duas orientações, e em andamento outras sete,

todas com bolsa de estudos PIBIC/CNPq/PROFIS; Mestrado, conclusão na orientação

de uma orientação, e outra em andamento. No doutorado houve a conclusão na

orientação de três estudantes, esses com bolsa de estudos pela CAPES, e uma quarta

orientação em andamento.

O docente participou de 33 bancas examinadoras (TCC, qualificação e defesa de

mestrado ou doutorado, e concurso), 10 como membro titular e 19 como presidente de

banca. Foi quatro vezes banca de concurso para provimento de cargo de Professor,

sendo três para Professor Titular e um para Professor Doutor.

Atividades de Extensão:

Participou na orientação da Atividade Física para tabagistas na favela Moscow na

cidade de Campinas (período de 2010 a 2011); além da orientação da prática da

Atividade Física, também teve participação na orientação Nutricional para diabéticos

do bairro Santa Mônica na região dos Amarais em Campinas (período de 2011 a

2012). Acompanhou de Grupo de Idosos e Práticas de Alimentação Saudável no bairro

Santa Mônica (período de 2009 a 2012). Todas essas ações foram realizadas junto a

unidade básica de Saúde da Prefeitura Municipal de Campinas.

Participou ainda da organização de dois Fóruns Permanentes de Saúde e

Esporte.
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",.'-'UNICAMP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Faculdade de Educação Fisica

Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada
Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas/SP - CEP 13083-851

Fone: (19) 3521-6620 - FAX: (19) 35216750
FEF

Atividades Administrativas:

O docente participou de nove representações em comissões dentro da unidade,

FEF. E como destaque a atuação como Coordenador Associado da Graduação e

Coordenador de Estágios em Educação Física no SAE.

Na UNICAMP também teve participação em quatro comissões, dentre essas foi

representante da FEF na Câmara Deliberativa da CONVEST, e da área da saúde na

Comissão de Administração Acadêmica (CAA) do programa de Formação

Interdisciplinar Superior (ProFIS).

Em vista da atuação do Prof.Dr. Roberto Vilarta, no período de outubro de 2009 a

setembro de 2013, e dos pareceres favoráveis das comissões de graduação e pós-

graduação, encaminho ao DEAFA a minha recomendação favorável à aprovação

deste relatório.

./,-
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Ma Ca os Uchida
Professor Doutor

. DEAFA - FEF - UNICAMP



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Faculdade de Educação Física - Pós-GraduaçãQ

Rua ~rico Verissimo 701 - Campinas/SP - 13083-851
Tel (19)3521-6609 I Fax (19)3521-6610 ,

.{}:Q.(1033.-..- .- .•..- •...

FEF

RESOLUÇÃOINTERNA CPG nO 123/2013

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP,

em sua 12Sa sessão ordinária, realizada em 13 de novembro de 2013, homologou o

parecer que aprova o relatório das atividades desenvolvidas pelo Prof. Dr. Roberto

Vilarta, no período de outubroj2009 a setembro/2013.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
14 de novembro de 2013
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PARECER
Relatório de Atividades

Prof Dr. Roberto Vilarta
Período: 10/2009 a 09/2013

Parecer relativo ao relatório de atividades do Professor Dr, Roberto Vilarta

desenvolvidas junto ao Programa de Pós Graduação da Faculdade de Educação Física

no período de outubro de 2009 a setembro de 2013.

Durante o período em questão o professor orientou um trabalho de Iniciação

Científica com bolsa PffiIC/CNPq, já concluído, e orienta sete trabalhos de iniciação

científica PffiIC/CNPqIPROFIS, com prazo previsto para conclusão em dezembro de

2013; orientou oito trabalhos de conclusão de curso - TCCs, concluídos e dois em

andamento, com prazo previsto para o final do presente semestre letivo; 1 trabalho em

curso de especialização; duas dissertações de mestrado; três teses de doutoramento

concluídas e com bolsa CAPES e uma em andamento, sem financiamento. Orientou

doze alunos no Programa de Estágio Docente - PED e dois no Programa de Apoio

Didático - PAD. Desenvolve dois projetos de pesquisa com financiamento, ambos na

área da saúde, com apoio das agências PREAC (auxílio à pesquisa) e FAPESP, iniciado

em 2006 e concluído em 2011. Desenvolveu cinco projetos sem financiamento, um

deles como colaborador, junto a docente da FCMlUNICAMP, todos na área da

atividade fisica e saúde.

Organizou dois eventos na própria UNICAMP, junto a CORIlCGU. Ministrou

cinco palestras. Em relação à atividade de docência no programa de pós ministrou três

disciplinas FF121, FF 120, FF 174, esta ministrada em dois semestres distintos,

totalizando quatro turmas, com 90 horas(aula cada, durante o período.

Participa como assessor Ad Hoc do PffiIC/CNPqlPRP, PffiIC/CNPq/PROFIS,

FAEPEXlPRP e FAEPEX - Projetos EnsinolPRP, todos internos à UNICAMP e como

parecerista das revistas: Revista de Ciência e Tecnologia - UNIMEP, Brazilian Journal

of Morphological Sciences - UNICAMP, Revista Brasileira de Fisioterapia - UFSCar,

Revista Brasileira de Qualidade de Vida - UEPG e Revista Pensar a Prática - UFG.

Participou de seis bancas de trabalho de conclusão de curso de graduação, todas

como presidente, uma banca de trabalho de conclusão de curso de especialização,

também como presidente; quatro bancas de defesa de mestrado, sendo uma como

-~
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presidente e três como titular, duas na UNICAMP e uma externa; quatro bancas de

defesa de doutoramento, três como presidente e duas como titular, externa à

UNlCAMP. Participou também em bancas de qualificação: cinco de mestrado, duas

como presidente, três como titular, uma externa à UNICAMP; sete de doutoramento,

três como presidente e quatro como titular, todas na UNICAMP. Participou de quatro

bancas de concurso público, duas como presidente e duas como titular, uma delas

externa à UNICAMP.

Publicou seis artigos em revistas internacionais sendo três com indexação no

extrato Bl do Web Qualis, três indexação C. Publicou também dois artigos nacionais

em revistas ambas com indexação BL Teve seis resumos publicados em anais de

eventos, sendo três nacionais e três internacionais. Um artigo aceito para publicação em

revista internacional e dois aceitos para publicação em revistas nacionais. Apresentou

três pôsteres e realizou uma comunicação oral em eventos internacionais e quatro

pôsteres e atuou uma vez como debatedor em eventos nacionais no período. Teve um

livro publicado, cinco capítulos em três livros de própria organização e um capítulo em

livro de organização externa. Organizou quatro livros e realizou a apresentação dos

mesmos. Publicou um livro didático e cinco capítulos em livro didático sobre questões

alimentares em município da região de Campinas e um capítulo em outro livro didático

de sua organização. Todo material produzido diz respeito à área da saúde e qualidade de

vida, envolvendo questões de alimentação e atividade fisica, demonstrando coerência na

sua linha de pesquisa.

Em sua autoavaliação o docente destaca as disciplinas ministradas, as defesas de

tese e de dissertação e a organização do material das disciplinas no sistema Teleduc bem

como as produções de artigos, livros e capítulos de livros.

Diante do exposto manifesto-me favorável a aprovação do relatório ora

apresentado.

n-6~~~~
Profa. Dra. Elaine Prodócimo

DEFH-FEF-UNICAMP
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PARECER SOBRE AS ATIVIDADES DE ENSINO NA ~RADUAÇÃO

DOCENTE: Prof. Dr. ROBERTO VILARTA
PERIODO: OUTUBRO DE 2009 A SETEMBRO DE 2013
RELATORIO RECEBIDO PELA COORDENAÇAO DE GRADUAÇAO: 01/10/2013
INDICAÇAO DE RELATOR NA COMISSAO DE GRADUAÇAO EM: 02110/2013
ANALISADO PELA COMISSAO DE GRADUAÇAO EM: 13/11/2013
ENVIADO DA COORDENAÇAO AO DEPARTAMENTO EM:21/11/2013

o Relatório de Atividades em apreço, de autoria do Prof. Dr. Roberto Vilarta
abrange o período de outubro de 2009 a setembro de 2013, na área de qualidade
de vida, saúde coletiva e atividade física.

No ensino da graduação, o professor foi responsável por 8 disciplinas (EX001,
EF930, EF215, EF714, EF532, EF612, EF091, MH210) nos períodos diurno e
noturno, atendendo 1.526 alunos matriculados, totalizando 38 turmas. Destas
disciplinas, 7 foram ministradas pela primeira vez em 2010 ou 2011.

Em relação ao número de horas/aula ministradas semanalmente (hs/s), no
período, foram: 2° semestre de 2009: 8 h/s; 1° semestre de 2010: 10 h/s; 2°
semestre de 2010: 4 h/s; 1° semestre de 2011: 5,6 h/s; 2° semestre de 2011: 7
h/s; 1° semestre de 2012: 9 h/s; 2° semestre de 2012: 5,2 h/s; 1° semestre de
2013: 7,6 h/s; 2° semestre de 2013: 5,2 h/s, totalizando 61,6 h/s, com uma média
de 7,7 h/s.

Neste período, orientou 1 projeto de Iniciação Científica com bolsa PIBIC/CNPq,
7 projetos de Iniciação Científica com bolsa PIBIC/CNPq PROFIS e 10 trabalhos
de conclusão de curso. Teve 2 bolsistas do programa PAD e 11 do PED.

Como parte das atividades da graduação, participou de 6 bancas de TCCs como
membro titular. Atualmente, coordena um projeto com bolsa FAEPEXlUNICAMP -
Itens permanentes e de consumo para disciplinas da graduação e para a
infraestrutura de coordenadoria da FEF/UNICAMP. Destaca-se também a
publicação de livros didáticos e a participação em eventos da graduação,
principalmente relacionados à qualidade de vida, saúde coletiva e atividade física.

As atividades de natureza administrativa no período compreendem: Coordenador
Associado da Graduação da FEF/UNICAMP, Coordenador de Estágios de
Graduação em EF no SAE, Presidente da Comissão Interna-FEF sobre definição
de critérios específicos sobre a premiação de reconhecimento docente pela
dedicação ao ensino da graduação, representação na COMVEST e na CM do
ProFIS.

Além disso, vale destacar as homenagens que o professor recebeu: professor
homenageado na formatura da 1a turma do ProFIS e prêmio de reconhecimento
docente pela dedicação ao ensino da graduação - CONSUlUNICAMP.
Pelo exposto, a Comissão de Ensino da Graduação manifesta-se favorável à
aprovação do Relatório de Atividades em apr o.

Comi
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UNICAMP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Faculdade de Educação Física - ,

Departamento de Ciências do Esporte
Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas/SP, CEP 13083-851

Fone: (19) 3521-6620 - FAX: (19) 3521-6751
FEF

RESOLUÇÃO DCE-FEF 10/13

o DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO ESPORTEda Faculdade de Educação Física-UNICAMP, reunido

em sua sessão ordinária realizada em 27 de novembro de 2013 aprovou o Parecer emitido sobre o

Relatório Periódico de Atividades de Docente do Prof, Dr. Antonio Carlos de Moraes, referente ao

período de 10/2009 a 09/2013_

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
28 de novembro de 2013

/! lp'.' ~I' (., ri

Prol. t». rwâJ ndries Iúni
Chefe do Dep amento de Ciências

Do Es rte - FEF/UNICAMP
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Campinas, 27 de Novembro de 2013

AO

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE

FACULDADE DE EDUCAÇÃO FíSICA

UNICAMP

Relatório Periódico de Atividades de Docente do Professor Antonio Carlos de Moraes referente ao
período de 10/2009 a 09/2013.

A partir das informações quantitativas e qualitativas contidas no relatório, observou-se
forte envolvimento do docente com a faculdade de Educação Física da UNICAMP, bem como
significativas contribuições ao desenvolvimento da Educação Física em âmbito nacional e internacional.

Neste parecer, destaco: o professor foi responsável pelas disciplinas de graduação EF 442, MH 617, EF

642, EF 714 e EF 932. Essas disciplinas foram oferecidas 23 vezes durante o período relatado, sendo 11

vezes no curso noturno e 12 no curso diurno. Com relação às disciplinas de pós-graduação, professor
Carlos foi responsável pelas disciplinas EF 145 e EF 114, sendo oferecidas quatro vezes durante o
período.

Com relação às orientações, o professor orientou dois alunos no Programa de Estágio de
Capacitação Docente e sete alunos no Programa de Apoio ao Ensino de Graduação. Orientou ainda cinco

estudos de iniciação científica, seis de mestra do, sendo quatro concluídos durante o período, três de

doutorado, sendo um concluído durante o período. Por fim, ainda quanto à orientação, o professor

orientou um pós-doutorado concluído durante o período relatado. Em síntese, o professor orientou

alunos PED, PAD, Iniciação Científica, Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado.

Outro destaque diz respeito aos projetos de pesquisa. Durante o período totalizou cinco

com financiamentos e dois sem financiamentos. O relatório evidencia participações em Congressos,
Seminários e significativa participação em Bancas (42), tanto na UNICAMP quanto fora.

Observaram-se também no relatório, relevantes participações em consultorias: CNPq,
CAPES, FAPESP, FACEPEe FAPERN, além de participação como assessor e como membro de conselho

editorial em duas revistas e também revisor em seis periódicos. De acordo com o campo 3.11, o

professor foi executor de convenio durante o período.

Professor Carlos também exerceu várias atividades administrativas no âmbito do

Departamento, da Unidade, da Universidade e também no âmbito externo à Universidade. Dentre as

atividades desenvolvidas pelo professor Carlos, chamo a atenção para a Coordenação de Pós-graduação

da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Durante o exercício de suas funções como Coordenador, o
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professor foi eleito Presidente do Fórum Nacional de Pós-graduação em Educação Física,

Fonoaudiologia, Fisioterapia, e Terapia Ocupacional (2010j2012).

Publicou resumos em Anais de Congresso, nacionais e internacionais, participou de

eventos científicos e apresentou trabalhos em Congressos, também nacionais e internacionais. Destaco,

por fim, artigos publicados em periódicos especializados, arbitrados e de circulação internacional (28) e

nacional (2). Portanto, foram 30 artigos publicados no período.

Durante o período, mais precisamente durante o ano de 2012, o professor Antonio

Carlos de Moraes foi aprovado no concurso para Titular na Faculdade de Educação Física da UNICAMP.

É relevante destacar ainda que o professor Carlos foi contemplado com a Bolsa de

Produtividade em Pesquisa CNPq-PQ-2-2010j2013, sendo a Bolsa renovada para o período de 2013 a

2017, passando para o nível 1D. O professor é também responsável pelo laboratório de estudos

eletromiográficos e líder do grupo de pesquisa do sistema neuromuscular (certificado pelo CNPq).

Diante do exposto, recomendo fortemente ao Departamento de Ciências do Esporte a
aprovação deste relatório.



G
UNICAMP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Faculdade de Educação Física - Pós-Graduação

Rua trico Verissimo 701 - Campinas/SP - 13083-851
Tel (19)3521-6609 I Fax (19)3521-661Q ,

Qíi\l~40
.," ~~

FEF

RESOLUÇÃO INTERNA CPG nO 122/2013

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP,

em sua 12Sa sessão ordinária, realizada em 13 de novembro de 2013, homologou o

parecer que aprova o relatório das atividades desenvolvidas pelo Prof. Dr. Antonio Carlos

de Moraes, no período de outubro/2009 a setembro/2013.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
14 de novembro de 2013



A"UNlCAMP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Faculdade de Educação Física

Rua Érico Verfssimo 701 - Barão Geraldo - Campinas/SP - CEP 13083-851
Fone/Fax (19)3521-6620

OO:OOAl.•...-•.•.::.'" .••.

FEF
Cidade Universitária "Zeferino Vaz", 11 de novembro de 2013

PARECER

o Relatório Periódico de Atividades realizadas entre 10/2009 a 09/2013, apresentado pelo
Prof. Dr. Antonio Carlos de Moraes, contém conjunto de informações referentes à sua
atuação junto ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação Física, conforme
descrição que segue:

Ministrou aulas vinculadas a 2 disciplinas (FF-145 e FF-114) distribuídas em 4 turmas,
perfazendo 360 horas sob sua única responsabilidade para um total de 36 alunos.

Concluiu a orientação de 6 alunos de iniciação científica (SAE, CNPq, FAPESP), 4 alunos no
Mestrado (CNPq, CAPES), 1 aluno no Doutorado (CNPq) e 1 aluno no Pós-Doutorado, além
de manter alunos com orientações em andamento, sendo 2 no Mestrado e 3 no Doutorado.

Publicou 28 artigos internadonais e 2 nadonaís, sendo classificados como Qualis Ai (2), A2
(5) e B1 (20), além de mais 13 resumos em anais de congressos internacionais e 8 em
nacionais, 1 capítulo de livro, 1 relatório técnico e 1 revisão científica de livro.

Proferiu palestras em seminários científicos nadonais e participou em bancas examinadoras
de 10 concursos para provimento de cargo ou função, 10 qualificações, 5 defesas de
Mestrado e 1 defesa de Doutorado.

Foi responsável por 5 projetos de pesquisa financiados (FAPESP, CNPq, Rhodia) e 2 sem
financiamento. Na função de Coordenador de Pós-Graduação foi contemplado pela CAPES
em 4 projetos Pró-Equipamentos destinados ao Laboratório Integrado da FEF.

É consultor ad hoc do CNPq, FAPESP,CAPES, FACEPEE FAPERN, além de compor o corpo
editorial de 2 periódicos nacionais e atuar na condição de revisor em outros 6.

É Bolsista de Produtividade em Pesquisa 10 CNPq.

Realizou atividades administrativas em 21 órgãos ou cormssoes, com destaque para a
Coordenação do Programa de Pós-Graduação da FEF em 2 mandatos, a representação da
FEF na Comissão Central de Pós-Graduação, na presidência do Fórum Nacional de Pós-
Graduação em Educação Física, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional e
também em reuniões da área 21 da CAPES.

Frente às atividades descritas, exaro parecer favorável à aprovação do presente relatório.

-.

~fÚl-a~~,
Profa. Dra. Cláudia Regina Ca{,aglieri

matr. 29854-7
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PARECER SOBRE AS ATIVIDADES DE ENSINO.~A GRADUAÇÃO

RELATORIO RECEBIDO PELA COORDENAÇAO DE GRADUAÇAO: 01/10/2013
INDICAÇAO DE RELATOR NA COMISSAO DE GRADUAÇAO EM: 02/10/2013
ANALISADO PELA COMISSAO DE GRADUAÇAO EM: 13/11/2013

( /:fJy'

DOCENTE: Prof. Dr. ANTONIO CARLOS DE MORAES
PERIODO: OUTUBRO DE 2009 A SETEMBRO DE 2013

ENVIADO DA COORDENAÇAO AO DEPARTAMENTO EM: 14/11/2013

o relatório de atividades em apreço abrange o período de outubro de 2009

a setembro de 2013.

No curso de graduação o professor foi responsável pelo oferecimento de

cinco disciplinas (MH617, EF 442, EF642, EF714, EF932) em período diurno e

noturno; atendendo um total de 403 alunos, totalizando vinte e três turmas. Destas,

uma foi ministrada pela primeira vez.

Em relação ao número de horas/aula ministradas semanalmente (hs/s), no

período, foram: 2°. Semestre de 2009: 2hs/s; 1°. Semestre de 2010: 10hs/s; 2°.

Semestre 2010: 7 hs/s; 1°. Semestre de 2011: 11hs/s; 2°. Semestre de 2011:

7hs/s; 1°. Semestre de 2012: 7 hs/s; 2°. Semestre de 2012: 3 hs/s; 1°. Semestre

de 2013: 7 hs/s; 2°. Semestre de 2013: 5 hs/s.

Orientou cinco projetos de Iniciação Científica, quinze trabalhos de final de

curso, sete bolsistas do Programa PAD e dois bolsistas do programa PED.

Desta forma, a comissão de ensino de graduação é favorável à aprovação

deste relatório.

Comissão de :r sirlJ de Graduação

Fi F/U NICAMP
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A.
'-'UNICAMP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Faculdade de Educação Física

Departamento de Educação Física e Humanidades
Cidade Universitária, Barão Geraldo, CampinasfSP, CEP 13083-851

Fone: (19) 3521-6618 - FAX: (19) 3521-6750
FEF

RESOLUÇÃO DEFH-FEF N° 019/13

o Departamento de Educação Física e Humanidades, reunido em sua 20a Reunião

Ordinária, realizada em 27 de novembro de 2013, aprovou por unanimidade o

Relatório de Atividades da Prof". Ora. Carmen Lúcia Soares, referente ao período de

novembro de 2009 a outubro de 2013.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"

27 de novembro de 2013
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Faculdade de Educação Física

Departamento de Educação Física e Humanidades
Cidade Universitária, Barão Geraldo, campinas/SP, CEP 13083-851

Fone: (19) 3521-6618 - FAX: (19) 3521-6651UNICAMP
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FEF

Cidade Universitária Zeferino Vaz, 27 de Novembro de 2013.

Parecer sobre o relatório de atividades da Profa. Dra. Carmen

Lúcia Soares

o presente parecer trata do relatório de atividades da docente Carmen

Lúcia Soares, professora doutora MS 5.1 (livre docente) do Departamento de

Educação Física e Humanidades da Faculdade de Educação Física da

Unicamp, no período compreendido entre Novembro de 2009 e Outubro de

2013.

O relatório apresenta indicadores quantitativos expressivos em

praticamente todos os setores, entre os quais, destacarei alguns. Em relação

às atividades de pesquisa, a docente teve 7 artigos publicados em

periódicos arbitrados, sendo 2 deles, internacionais. Somam-se a esses,

outros 3 artigos em revistas não especializadas. Outros 2 artigos em

periódicos arbitrados internacionais estão aprovados, aguardando

publicação. Nesse mesmo sentido, a do~ente publicou no período 1 livro e 6

capítulos de livros, além de 2 prefácios, 3 reedições com revisão e uma

orelha de livro. Destaque-se que o livro publicado no período é resultado de

parte da tese de livre docência que foi realizada na pesquisa de pós

doutorado da docente, financiado pela FAPESP. Há, ainda, 2 capítulos de

livros já aceitos para publicação. Ainda no âmbito da pesquisa a docente

publicou 3 trabalhos em congressos internacionais, 7 resumos em eventos
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nacionais, além de participações diversas em eventos científicos,

restaurações, traduções e relatórios técnicos.

No período avaliado a docente concluiu a orientação de 2 alunos de

iniciação científica com bolsa SAE,4 alunos de mestrado, sendo 3 deles com

bolsa Fapesp e 3 alunos de doutorado, sendo 1 deles com bolsa FAPEMIG.

Suas orientações em andamento correspondem a 1 aluno de mestrado e 4

de doutorado (2 deles com bolsa FAPESP).Destaque-se ainda o fato de que

a docente é pesquisadora PQ2-CNPq com o projeto de pesquisa básica

"Educação do corpo e vida ao ar livre:natureza(s) de um Brasil urbano (1900-

1940)" .

A docente ainda proferiu 13 palestras em importantes Universidades

brasileiras, entre conferências, mesas redondas e aulas inaugurais. Participou

também de 103 bancas examinadoras de mestrado, doutorado ou trabalho

de conclusão de curso (dentro e fora da Unicamp), além de ter sido membro

titular de 2 concursos públicos para provimento de cargo de professor

doutor na Faculdade de Educação Física da Unicamp e de um concurso para

promoção de carreira na Faculdade de Educação da Unicamp.

É importante ainda destacar o fato da docente ser professora do

programa de pós graduação em Educação da Faculdade de Educação da

Unicamp, estabelecendo profícuo trânsito acadêmico entre áreas, além de

ter sido, no ano de 2012, professora convidada na Université de Montpellier

2, França.

No que se refere às atividades de ensino. a docente ministrou 5

disciplinas para 23 turmas de graduação (MH-801, EF-112, EF-614, EF-714 e

EF-814) no período relatado. Ainda foi a responsável por 9 turmas de 3

disciplinas de pós graduação (ED-709, ED-791 e FF-155). Orientou 7 alunos

no programa de estágio docente (PED)e 1 no programa de apoio ao ensino

de graduação (PAD).
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Suas atividades de extensão revelam participação corno assessor Ad

Hoc de importantes agências de fomento à pesquisa (FAPESP, CNPq,

FAEPEX),conselhos editoriais de 8 revistas científicas e revisões técnicas em

16 periódicos de seletiva política editorial, além de ser a executora do

convênio de cooperação internacional entre a Unicamp e o Institut

Universitaire de Formations des Maltres de Montpellier, Université de

Montpellier 2 (França).É ainda a coordenadora da comissão da Biblioteca da

Faculdade de Educação Física da Unicamp, além de membro efetivo e

pesquisadora de diversas sociedades científicas nacionais e internacionais,

além de membro suplente do conselho científico do centro de memória da

Unicamp.

Grande destaque cabe ainda ao fato de que, no ano de 2010, a

docente foi contemplada com o prêmio de reconhecimento acadêmico

"Zeferino Vaz".

Por fim, cabe ainda enaltecer o item de autoavaliação, setor subjetivo

do relatório, no qual a docente revela sua ampla experiência de modo

propositivo e proativo, estabelecendo uma positividade discursiva na qual

suas atividades são revisitadas com prazer e com a certeza serena de um

envolvimento efetivo nos projetos acadêmicos desta Universidade.

Pelo exposto, concluo com convicção meu parecer favorável à

aprovação do relatório da Profa. Dra. CarmenLúcia Soares.

n José Roble
Prof.Dr.OOIL~~-:=.MaIt.19685-6

UNICAMP

Depto. de Educação Físicae Humanidades - FEF



UNICAMP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Faculdade de Educação Física - Pós-Graduação

Rua érico Verissimo 701 - Campinas/SP - 13083-851
Tel (19)3521-6609 I Fax (19)3521-6610

RESOLUÇÃO INTERNA CPG nO 124/2013

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP,

em sua 12Sa sessão ordinária, realizada em 13 de novembro de 2013, homologou o

parecer que aprova o relatório das atividades desenvolvidas pela Profa. Ora. Carmen

Lúcia Soares, no período de novembro/2009 a outubro/2013.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
14 de novembro de 2013

RECEBIDO
IFEF

UNICAMF?
~rr-

1 9 NOV, 2013 -
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'.'UNICAMP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Faculdade de Educação Física

Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas/SP - CEP13083-851
Fone: (19) 3521-6620 - FAX: (19) 35216750 FEF

Cidade Universitária "Zeferino VaZ'
08 de novembro de 2013

PARECER

Trata-se de relatório de atividades desenvolvidas junto ao Programa de Pós-Graduação da

Faculdade de Educação Física pela Profa. Ora. Carmen Lúcia Soares no período de 11/2009 a

10/2013. Cabe destacar que a docente ficou credenciada no Programa desta Faculdade até o ano

de 2012 quando solicitou seu descredenciamento e optou por participar do Programa de Pós

Graduação da Faculdade de Educação onde está credenciada desde 1998.

No Programa da FEF a docente ministrou uma disciplina no segundo semestre de 2009 para 08

alunos, com carga horária de 45 horas. Orientou 03 alunos de mestrado (bolsa Fapesp) e co-

orientou 01 aluno nesse mesmo nível. Publicou 02 trabalhos em periódico Qualis A2; 03 em

Qualis Bl; 01em Qualis B2 e 01 em B5.

Publicou OI livro, 03 reedições com revisão, 06 capítulos de livros, 02 prefácios e 02 verbetes e

tem 02 capítulos aceitos. Publicou 03 trabalhos completos e 05 resumos em eventos

internacionais da área de Educação Física.

Proferiu 12 palestras em eventos nacionais e 01 em evento internacional.

Participou como membro titular em 23 bancas de doutorado, 22 de rnestrado, 15 de

qualificação de doutorado e 21 de qualificação de mestrado. É assessora Ad Hoc da Fapesp,

CNPq, FAEPEX e PlBIC-Unicamp. É membro de Conselho Editorial de 06 periódicos

nacionais e membro do Conselho Científico de O 1 periódico internacional e O 1 nacional.

Participou na arbitragem de artigos em 15 periódicos nacionais e em O 1 internacional.

Considerando as atividades desenvolvidas pela docente no período recomendamos aos srs.

membros da CPG da FEF a aprovação do presente relatório.

Prof. Dr. Edison Duarte
Matric. 057282
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PARECERSOBREAS ATIVIDADES DE ENSINO NA GRADUAÇÃO

DOCENTE: Profa. Ora. Carmen Lúcia Soares
PERíODO: 11/2009 a 10/2013
RELATÓRIO RECEBIDOPELACOORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO EM: 11/11/2013
INDICAÇÃO DE RELATORNA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO EM: 11/11/2013
ANALISADO PELACOMISSÃO DE GRADUAÇÃO EM: 13/11/2013
ENVIADO DA COORDENAÇÃO AO DEPARTAMENTO EM: 14/11/2013
CONCEITOS:A - Excelente B - Bom C- Regular O -Insuficiente

O relatório de atividades da Profa. Ora. Carmen Lúcia Soares engloba as seguintes
atividades na graduação:

• Ministrou as disciplinas MH 801 (2 turmas, diurno e noturno); MH EF 112 (8 turmas,
diurno e noturno), EF814 (4 turmas, diurno), EF614 (6 turmas, diurno e noturno) e EF
714 (3 turmas ), sendo 2 disciplinas, EF614 e EF814, ministradas pela primeira vez.

• As 5 disciplinas foram ministradas para 23 turmas, totalizando 912 horas de aula na
graduação, em média 114 horas semestrais ( 7,6 créditos).

• Em relação ao número de horas Jaula ministradas semanalmente (hs/s), foram: 9 h no
2º semestre de 2009, 10 h no 1º semestre de 2010, 5 h no 2º semestre de 2010, 10 h
no 1º semestre de 2011, 4,8 h no 2º semestre de 2011, 10 h no 1º semestre de 2012, O
h no 2º semestre de 2012, 8 h no 1º semestre de 2013, 4 h no 2º semestre de 2013.

• Quanto ao número de alunos, a docente contou com a participação de um total de 525
alunos matriculados em suas disciplinas de graduação;

• Ressaltamos que a professora Carmen orientou 2 projetos de iniciação científica e 5
Trabalhos de Conclusão de Curso. Orientou, ainda, 1 aluno do Programa de Apoio ao
Ensino de Graduação - PAD e 7 alunos do Programa de Estágio de Capacitação Docente
- PED,além da reedição com revisão de 1 livro didático.

• Em sua auto-avaliação, a professora Carmen destaca a inovação nas modificações de
bibliografias e procedimentos de ensino, seu empenho com alunos ingressantes para
sensibilizá-Ios sobre a importância da pesquisa básica nas ciências humanas e sua
importância para o campo da educação física. Indica seu esforço no envolvlrnento dos
alunos na prática de pesquisa em história da educação física, a partir do acervo
riquíssimo da Biblioteca da FEF.

Diante das informações contidas no relatório apresentado pela Profa. Ora. Carmen
Lúcia Soares e reconhecendo o seu envolvimento e dedicação para com a graduação da FEF,a
Comissãode Ensinodestaunidad7j fav~rávelà aprovaçãodo referidorelatório.

( /~~~Com\ssão n ny,de Graduação
FEF U I AMP



PARECER DA CPG/FE SOBRE AS ATIVIDADES NA PG
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Nome do(a) professor(a) : Carmen Lucia Soares
Período : de 11/2009 a 10/2013

o relatório de atividades da professora Carmen Lucia Soares dispensa parecer burocrático,

uma vez que a colega possui reconhecimento nacional e internacional, sua produção

constitui-se em referência em cursos de graduação e programas de pós-graduação, em

pesquisas e concursos na área de Educação Física e na própria História da Educação.

No último quadriênio seu reconhecimento foi atestado pelo Prêmio Zeferino Vaz atribuído

pela Unicamp; pelo alcance da Bolsa Produtividade do CNPq, ambos em 2011 e pela

aprovação com louvor no Concurso de Livre Docência, em 2010, com a tese: História das

Roupas Esportivas, além de ter sido convidada como professora Visitante pela Université de

Montpellier 2.

Credenciada em dois programas de pós-graduação na Unicamp - FE e FEF - a professora

trabalhou durante o período de 2006 e 2012 para consolidar a área de Educação Física e

Sociedade na Faculdade de Educação Física. Por ocasião da reformulação no programa de

Pós-Graduação da Faculdade de Educação optou por manter-se apenas neste Programa

onde atua desde 1998. Empenhada nas discussões propôs a linha de pesquisa: Educação e

História Cultural para a qual foi indicada coordenadora.

"A roupa nas práticas esportivas: a educação do corpo, entre o conforto, a elegância e a

eficiência (1920-1940)" é o novo livro publicado pela Autores Associados, em 2011 ..Trata-se

de parte de sua tese de Livre Docente, cuja segunda parte encontra-se em preparação e

será publicada brevemente sob o título: "Educação do corpo: breve história de uma noção".

Esse trabalho como as teses e dissertações orientadas pela professora dão conta do projeto

que vem sendo desenvolvido nos últimos anos e que tem como grande tema "A educação

do corpo".

Como se verá a seguir, a alta produção em pesquisa não significa menor dedicação à

docência e demais atividades próprias a um professor pleno, com dedicação exclusiva à

universidade.

Atividades docentes na PG:

Entre as Atividades de pesquisa - APPs e as disciplinas ED ministradas no período

encontramos 4 APPs com um total de 12 alunos e 4 EDs com 99 alunos sendo todas

atividades de docência de 45 horas cada. Observamos que a colega manteve a oferta

regular de disciplina e atividades em todos os anos cobertos pelo relatório. O número de

alunos inscritos em seus cursos atesta o reconhecimento de seu trabalho pelos estudantes.

Ainda no quadro das atividades docentes merece destaque as orientações no Programa de
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Estágio de Capacitação Docente - PED onde constam 4 estudantes cumprindo 7 períodos

de estágio.

Atividade de pesquisa (projeto, financiamento, situação, relatório):

Trabalhando com projetos pessoais e compartilhado com os estudantes de graduação e

pós-graduação, a professora traz, no documento em análise, 4 relatórios técnicos de

referentes às pesquisas concluídas no quadriênio: 3 financiadas pela FAPESP e uma pela

FAPEMIG. Relata ainda que estão em andamento outros 3 projetos que envolvem bolsa de

mestrado e doutorado na FAPESP e na CAPES, além do projeto de bolsista produtividade

da própria pesquisadora, acolhido e financiado pelo CNPq referente ao período 2011/2014.

Produção Científica no Período:

Especialmente dedicada à História da Educação e ao estudo do corpo, das roupas na prática

do esporte e das roupas em sua relação com a educação fisica e moral das mulheres, a

professora Carmen Lúcia socializou sua produção acadêmica e científica em livros, revistas

com linha editorial e conselho reconhecido no Brasil. No exterior publicou em livros e

congressos internacionais na Alemanha, na França, no Chile entre outros. Tanto no Brasil

como no exterior apresentou artigos individuais e em parceria, em especial com seus

estudantes de pós-graduação. Em um total de 76 "produtos", como se convencionou chamar o

resultado dos esforços acadêmicos do pesquisador dentro do jargão CvLattes, são

encontrados: 1 livro em primeira edição, 3 reedições com revisão, 6 capítulos de livros, 7

artigos, 2 em periódicos de circulação internacional e 5 em periódico de circulação nacional,

além de 2 verbetes. O restante da produção científica e acadêmica socializada distribui-se em

anais de congressos, seminários e conferencias nacionais e internacionais, entrevistas, entre

outros.

Inserção na Comunidade científico-acadêmica (regional, nacional ou internacional):

Conforme relatado desde o início deste parecer, estamos tratando de uma intelectual

completa, madura e altamente comprometida com a academia e com a produção de

conhecimento em sua área de atuação. Inserida na comunidade regional, nacional e

internacional Integra variadas redes de investigadores, sendo notável o número de convites

para integrar bancas de teses e de concurso em todo o país. Merece ainda menção a

diversidade de casas editoriais e de órgãos fomento à pesquisa aos quais a professora

Carmen Lucia oferece colaboração realizando pareceres especializados.

Orientação (número de orientandos MIO e defesas no período):

Como formadora de pesquisadores, alguns já inseridos em universidades a professora

dirigiu e levou à defesa 4 dissertações de mestrado e 3 teses de doutorado, todas muito

bem avaliadas por bancas especializadas. Encontram-se em andamento 1 dissertação de
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mestrado e 4 teses de doutorado, destas 2 financiadas pela FAPESP e 1 pela CAPES.

Participação em bancas de MIO:

Das 101 bancas examinadoras das quais participou, na posição de titular ou presidente, 83

referem-se a exames de qualificação e defesas de mestrado e de doutorado, dentro e fora

da Unicamp.

Parecer Geral:

Diante do exposto e, considerando que a professora Carmen Lucia Soares mantém intensa

dedicação à universidade e à Faculdade de Educação em particular, onde tem participado

ativamente do movimento de reformulação do Programa de Pós-Graduação, solicito a

aprovação do relatório com voto de louvor e com os agradecimentos da comunidade da FE.

~ .•.. ~ ..~-~_. -.--
Prota. Ora. Agueda Bernardete Blttencourt

Aprovado "ad referendum" da CPG em 14 I 11 12013
ã::::::::;aa-!:-----
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