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ATA DA DUCENTÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO 1 
DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 2 
CAMPINAS. Aos três dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às 3 
quatorze horas, reúnem-se os membros da Congregação, por 4 
videoconferência, sob a presidência do Senhor Diretor, Professor Doutor 5 
Orival Andries Júnior, com o comparecimento dos seguintes conselheiros: 6 
Diretor Associado - Professor Doutor Odilon José Roble; Coordenador de Pós-7 
Graduação - Professor Doutor Renato Barroso da Silva; Coordenador de 8 
Graduação – Professor Doutor Sérgio Settani Giglio; Coordenador de 9 
Extensão – Professor Doutor Marco Antonio Coelho Bortoleto; Chefe Interina 10 
do Departamento de Ciências do Esporte – Professora Doutora Karine Jacon 11 
Sarro; Chefe do Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada – 12 
Professor Doutor Marco Carlos Uchida; Chefe do Departamento de Educação 13 
Física e Humanidades – Professora Doutora Elaine Prodócimo em substituição 14 
a Professora Doutora Sílvia Cristina Franco Amaral; Representante Docente - 15 
Categoria MS-3: Professor Doutor Mário Luiz Ferrari Nunes; Categoria MS-5: 16 
Professora Doutora Mara Patrícia T. Chacon Mikahil; Categoria MS-6: 17 
Professor(a) Doutor(a) Antônio Carlos de Moraes e Carmen Lúcia Soares; 18 
Representantes Discentes Graduação: Senhor(a) Luan Maynny Silva Avelino 19 
e Ana Beatriz Felipe; Representantes Técnico-Administrativos: Senhor(a) 20 
Adalberto Demer e Giovana Vergínia de Souza. Convidado: Senhor Emerson 21 
Teodorico Lopes, Coordenador Técnico de Unidade. Ausência justificada: 22 
Professora Doutora Olívia Cristina Ferreira Ribeiro, Coordenadora de 23 
Biblioteca, em período de férias. Havendo quórum, o Senhor Diretor inicia a 24 
reunião dando boas-vindas aos novos membros da Congregação, 25 
comunicando também a chegada do senhor Octávio Aberto Franco, novo 26 
funcionário do setor de Infraestrutura. Em seguida, coloca em apreciação a 27 
Ata da 202ª Reunião Ordinária da Congregação de 09.12.2020. O Professor 28 
Antônio Carlos de Moraes aponta alguns erros de grafia e/ou digitação que 29 
serão encaminhados posteriormente à secretaria da direção para as 30 
correções necessárias, já que não alteram o teor das discussões. Não 31 
havendo mais destaques e com as devidas correções, a ata é colocada em 32 
votação – APROVADA, com 2 (duas) abstenções. Iniciando o EXPEDIENTE, é 33 
realizada a apresentação do Comitê de Integridade em Pesquisa – CIP, onde 34 
o Coordenador do Comitê, Prof. Dr. Jacks Jorge Junior da FOP, e a 35 
representante da Área Biológica e Saúde, Profa. Dra. Claudia Regina 36 
Cavaglieri, falam sobre as atribuições e ações do CIP. Finalizada a 37 
apresentação do Comitê, o Professor Sérgio Settani Giglio, Coordenador de 38 
Graduação, informa o seguinte calendário: 15.03.21 matrícula e início das 39 
aulas dos estudantes ingressantes 2021; 17.03.21 aula inaugural virtual, às 40 
19h, com a presença do Professor Doutor José Júlio Gavião de Almeida e da 41 
ex-aluna da FEF, Jaqueline Bisse; 18.03.21 apresentação virtual da FEF aos 42 
novos alunos e 17 a 19.03.21 alteração de matrícula. O Professor Marco 43 
Antonio Coelho Bortoleto informa que a extensão têm tramitado uma série 44 
de eventos, em sua grande maioria virtuais, agradecendo todos os docentes 45 
que estão mantendo as atividades de extensão ativas, apesar do momento 46 
de pandemia. Diz que as atividades estão sendo divulgadas no site da FEF e 47 
que a maioria delas são gratuítas, pedindo aos colegas que divulguem à seus 48 
orientandos, alunos e contatos exteriores à FEF. Informa também que no site 49 
da extensão/FEF estão disponibilizados os depoimentos de ex-alunos que 50 
participaram de ações de extensão, desde organização de eventos até 51 
projetos de extensão, ajudando a materializar a importância da extensão 52 
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para a formação dos alunos. Aproveita para solicitar aos docentes que 1 
infomem as participações em eventos internos e externos para o registro e 2 
divulgação dos mesmos. Reforça que a CODESP e a COMEX estão trabalhando 3 
na revisão da norma interna e que em breve o documento voltará para 4 
consulta aos departamentos. Informa também que a CODESP apresentou o 5 
relatório das atividades realizadas em 2020, requisitado pela Direção em 6 
virtude de uma solicitação da Reitoria, o que mostrou que a extensão 7 
desacelerou por conta da pandemia, mão não parou suas atividades. 8 
Comunica que estão trabalhando, junto a Comissão de Extensão da Pró-9 
Reitoria, para a normatização de indicadores de avaliação da extensão, 10 
existindo, inclusive, uma lista de vários indicadores que estão sendo 11 
discutidos em dois GTs. Próximo inscrito, o Professor Antônio Carlos de 12 
Moraes, como presidente da Comissão de Eleição para Coordenador de Pós-13 
Graduação, deixa registrado os agradecimentos pelos trabalhos realizados 14 
por esta comissão. Comunica ainda, como presidente da Comissão de Revisão 15 
das Normas para Diretor da FEF, que será enviada aos departamentos uma 16 
proposta de alteração da norma para que, se possível, apresentem o 17 
documento na próxima reunião dos departamentos para o levantamento de 18 
sugestões. O Coordenador de Extensão, Professor Marco Antonio Coelho 19 
Bortoleto, pede a palavra para complementar a sua fala anterior, dizendo que 20 
a CODESP está em processo de avaliação dos relatórios dos projetos 21 
oferecidos no semestre passado, para o encerramento do ano 2020. Informa 22 
também que o calendário 2021 foi aberto e que estão acompanhando a 23 
dinâmica da pandemia, pois dependem das decisões do Estado e da 24 
Universidade, sobretudo em relação às atividades que tenham alguma 25 
pretensão de ser semipresencial, já que atividades à distância seria a única 26 
possibilidade nesse momento. O Senhor Luan Maynny Silva Avelino, 27 
Representante Discente de Graduação, pede esclarecimentos quanto a 28 
instalação das catracas na FEF, perguntando qual foi a motivação e métodos 29 
de divulgação das mesmas. O Senhor Diretor informa que responderá 30 
porteriormente, passando a palavra à próxima inscrita, a Professora Mara 31 
Patrícia Traina Chacon-Mikahil, que agradece a oportunidade em estar 32 
participando novamente da Congregação. A Professora Mara Patrícia comenta 33 
que na reunião dos MS-5 foi levantada uma demanda em relação ao 34 
agravamento e mudanças da pandemia, perguntando se o Comitê de Crise 35 
da FEF teria um estudo atualizado sobre os procedimentos e possibilidades 36 
de retorno das atividades presenciais. Pergunta se o Comitê está se 37 
adiantando no sentido de tocar algum levantamento para saber onde existem 38 
demandas, quais os laboratórios que precisariam voltar e quais as estratégias 39 
que deverão ser tomadas. A Professora Elaine Prodócimo complementa 40 
dizendo que as pessoas que fazem pesquisas em laboratório têm sendido a 41 
necessidade em retornar, sugerindo que o Comitê de Crise faça um tipo de 42 
avaliação, por exemplo, de quantas pessoas por vez poderiam ocupar o 43 
laboratório, criando assim um protocolo para que as pesquisas possam 44 
retornar. Diz que algumas unidades já tem iniciativas nesse sentido e que a 45 
FEF também poderia atuar permitindo que algumas pesquisas possam ser 46 
retomadas. Levantando outra questão, a Professora Mara Patrícia pergunta 47 
se existe alguma atualização sobre a necesidade de reforma dos 48 
departamentos e, também nesse sentido, se já foi pensado na possibilidade 49 
de contratações emergenciais, dizendo que essas contratações tem ocorrido 50 
de alguma forma e em algumas unidades. O Senhor Diretor responderá as 51 
questões posteriormente, passando a palavra ao próximo inscrito. O 52 
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Professor Odilon José Roble diz que, por conta de um documento que  tomou 1 
contato na Direção, notou que muitas vezes ele, em sua prática pessoal, 2 
quando escreve algo em língua inglesa, utiliza a terminologia “Faculty of 3 
Physical Eduacation”, e que o documento em questão estava com outra 4 
grafia, “Physical Education Faculty”. Observa ainda que se abrir a página do 5 
site da FEF e transferir para o inglês, consta “Colege of Physical Education”, 6 
e que na entrada da faculdade está “School of Phiysical Education”. Explica 7 
que a questão pode parecer um detalhe, mas que hoje quase toda avaliação 8 
é feita por algoritmo que cruza dados dispostos na internet, não sendo 9 
totalmente inoportuno considerar que a produção de algum docente possa 10 
não cruzar com à instituição. Diz ainda que em consulta à Diretoria de 11 
Relações Internacionais, a grafia correta seria “School of Physical Education”. 12 
Após o exposto, pede a opinião dos membros se a FEF seguiria com a 13 
orientação da DERI, dando ciência aos colegas para utilizar “School of 14 
Physical Education” em suas publicações, tentando minimizar essa 15 
incongruência nas citações, ou se fariam um caminho contrário, solicitando 16 
para que a Diretoria de Relações Internacionais faça a alteração para, por 17 
exemplo, “Faculty of Physical Education”. Após discussões, O Professor Odilon 18 
sugere que fica à critério das representações refletirem mais sobre o assunto, 19 
explicando que seria importante em determinado momento divulgar uma 20 
recomendção para que todos publiquem utilizando a mesma terminologia. O 21 
Senhor Diretor encaminha o assunto, dizendo que será discutido 22 
posteriormente entre os pares a fim de chegarem em um consenso sobre a 23 
padronização da terminologia. Próximo inscrito, o Professor João Paulo Borin 24 
comunica a sua decisão em não conduzir os dois próximos anos que tinha 25 
direito à frente da Coordenadoria de Pós-Graduação, explicando que entraria 26 
na metade do quadriênio no início de 2021, e que sair depois, na metade do 27 
período, não seria prudente. Deseja sucesso ao Professor Renato Barroso da 28 
Silva que assumirá a Coordenação de Pós-Graduação, agradece as 29 
funcionárias da secretaria, Simone, Giovana e Adriana pelo apoio e parceria. 30 
Agradece ainda os colegas do setor técnico administrativo, os colegas 31 
docentes, coordenadores, chefes de departamento e os membros da 32 
comissão da CPG que auxiliaram em todas as tomadas de decisões, sempre 33 
pensando no bem do programa. Agradece o Igor, representante da CPG na 34 
gestão passada, a Jéssica, representante atual,  e os demais alunos regulares 35 
que estiveram presentes em toda a gestão. Agradece também a Diretoria 36 
pelo apoio e companheirismo. Finalizando os agradecimentos, lembra do 37 
amigo Professor Ademir De Marco que o incentivou a estar à frente da pós-38 
graduação e muito o ajudou no dia-a-dia. O Senhor Diretor agradece ao 39 
Professor Borin por todo o empenho, dedicação e carinho enquanto esteve à 40 
frente da coordenação de pós-graduação. Em esclarecimento aos 41 
questionamentos levantados anteriormente, a mesa responde ao Senhor 42 
Luan Maynny Silva Avelino que a FEF está com algumas obras de 43 
readequação e melhoria dos espaço físico desde o início da gestão, que foi 44 
apresentado na útima congregação um breve relatório das atividades e obras 45 
que foram realizadas até o fim de 2020, entre elas a instalação das catracas. 46 
Explica que a necessidade de instalação das catracas foi discutida, não com 47 
o intuíto de restringir ou proibir as entradas, e sim como uma forma de 48 
controle das pessoas que frequentam a unidade, principalmente em relação 49 
aos vestiários, que o assunto foi colocado na congregação e também discutido 50 
nos departamentos. Quanto às indagações e preocupações da Professora 51 
Mara Patrícia Traina Chacon-Mikahil em relação ao Comitê de Crise, o Senhor 52 
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Diretor responde que as questões levantadas também são preocupações da 1 
direção e que estão aguardando o início das aulas para agendar uma reunião 2 
com os professores para discutir alguns pontos, como do uso dos laboratórios 3 
e o estabelecimento de demandas para definição de formas de atuação 4 
quanto ao retorno das atividades. Explica que o Comitê de Crise tem feito um 5 
esforço em relação a organização das atividades, sabendo da dificuldade já 6 
que a cada dia a situação muda, e que estão seguindo as normativas da 7 
Reitoria para agir de forma consensual com a situação. Diz ainda que o 8 
Comitê continuará atendendo as solicitações na medida do possível e 9 
conforme a situação permitir. Sugere que a representação MS-5 faça uma 10 
solicitação e encaminhe ao Comitê de Crise para que tenham uma resposta 11 
oficial. Sobre a contratação emergencial, lembra que ainda estão sob a Lei 12 
Complementar 173 - que proibe qualquer contratação e promoção até o final 13 
de 2021, respondendo que a contratação emergencial é permitida somente 14 
em casos de falecimento e exoneração. Finalizado os esclarecimento, o 15 
Senhor Diretor aproveita para parabenizar a Graduação e todos os envolvidos 16 
na realização da cerimônia virtual de colação de grau dos formandos. Lembra 17 
ainda que a Universidade está em um período importante de consulta para 18 
Reitor, reforçando a agenda de debates, votação e segundo turno. Parabeniza 19 
o Professor Renato Barroso da Silva pelo início da condução na Coordenadoria 20 
de Pós-Graduação e agradece os trabalhos feitos pela Comissão de Consulta 21 
para Eleição de Coordenador de Pós-Graduação, em nome do Professor 22 
Antônio Carlos de Moraes. Finalizando, comunica a nomeação da Professora 23 
Karine Jacon Sarro como Chefe Interina do Departamento de Ciências do 24 
Esporte, visto que o Professor Renato Barroso da Silva foi para a CPG; explica 25 
que foi feito o mandato tampão pelo prazo de 30 dias para que as consultas 26 
dos chefes, tanto do DCE quanto do DEAFA, pudesse ocorrer juntas, no dia 27 
22.03.2021 (mandato 2021 a 2023). Encerrando o Expediente, o Senhor 28 
Diretor coloca em apreciação os itens da ORDEM DO DIA: A) Homologação 29 
do ad referendum na Resolução Interna DEFH-FEF Nº 01/2021, referente ao 30 
parecer favorável ao Relatório das Atividades desenvolvidas pela Professora 31 
Doutora Myrian Nunomura, na condição de Professor Colaborador, no período 32 
de 01.09.2018 a 31.08.2019; B) Homologação do ad referendum na 33 
Resolução Interna DEFH-FEF Nº 02/2021, referente ao parecer da solicitação 34 
de Ingresso da Professora Doutora Myrian Nunomura no Programa de 35 
Professor Colaborador, no período retroativo de 01.09.2019 a 31.08.2021; 36 
C) Resolução Interna DCE-FEF Nº 01/2021 - parecer favorável ao Relatório 37 
Final das Atividades desenvolvidas pelo Professor Doutor René Brenzikofer no 38 
Programa Pesquisador (biênio 2018-2020); D) Resolução Interna DCE-FEF Nº 39 
02/2021 – parecer favorável ao desligamento do Professor Doutor René 40 
Brenzikofer no Programa Pesquisador; E) Resolução Interna DEAFA-FEF Nº 41 
03/2021 e Resolução Interna LABFEF-FEF Nº 03/2021 - Pareceres favoráveis 42 
referentes a vinculação do Professor Doutor Shirko Ahmadi, no Programa de 43 
Pesquisador Colaborador da FEF, no período março de 2021 a fevereiro de 44 
2023; F) RESOLUÇÃO INTERNA CPG-FEF Nº 01/2021 - Aprovação da 45 
solicitação de recredenciamento da Professora Colaboradora Myriam 46 
Nunomura - Departamento de Educação Física e Humanidades da Faculdade 47 
de Educação Física da UNICAMP pelo período de 01/09/2019 a 31/12/2021; 48 
G) RESOLUÇÃO INTERNA CPG-FEF Nº 06/2021 – Aprovação da composição 49 
da Comissão de Pós-Graduação para o período de 10/03/2021 a 08/03/2023; 50 
H) RESOLUÇÃO INTERNA COMEX-FEF Nº 01/2021 - Parecer favorável a 51 
criação do projeto “Transtorno do Espectro Autista”, coordenado pela Profa 52 
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Dra. Maria Luíza Tanure Alves; I) RESOLUÇÃO INTERNA COMEX-FEF Nº 1 
02/2021 – Parecer favorável a criação do Projeto de Extensão “Atividade 2 
física para pessoas com deficiência”, coordenado pela Profa Dra. Maria Luíza 3 
Tanure Alves. Pauta Complementar: Item A) Homologação do ad referendum 4 
na Ata da consulta à comunidade para escolha do Coordenador de Pós-5 
Graduação (mandato 01/03/2021 a 28/02/2023). Candidato eleito: Renato 6 
Barroso da Silva. O Senhor Diretor abre para destaques, informando que o 7 
ITEM A da pauta complementar é destaque obrigatório. O Professor Antônio 8 
Carlos de Moraes destaca o ITEM F, observando que há divergência entre a 9 
data registrada no item de pauta e os documentos anexados. Sendo 10 
averiguados os documentos, a data a ser considerada é “01/09/2019 a 11 
31/12/2021”. Não havendo mais observações, o item é colocado em 12 
aprovação mediante correção da data – APROVADO. Seguindo para o 13 
destaque obrigatório, ITEM A da Pauta Complementar – Homologação do ad 14 
referendum para escolha do Coordenador de Pós-Graduação, o Senhor 15 
Diretor explica que a data de posse do coordenador foi realizada antes da 16 
Congregação, sendo necessário o ad referendum para o devido andamento 17 
do processo. Não havendo observações, o ITEM A da Pauta Suplementar é 18 
colocada em votação – APROVADO. Não havendo mais destaques, os itens A, 19 
B, C, D, E, G, H e I são colocados em aprovação em bloco – APROVADOS. Na 20 
sequência, o Senhor Diretor abre para os inscritos no item OUTROS. O 21 
Professor Marco Carlos Uchida diz que a equipe de Residência Multiprofissinal 22 
em Saúde entá iniciando suas atividades nesta semana, informando que o 23 
grupo conta com quatro novos residentes formados em educação física, 24 
sendo 3 (três) da FEF e 1 (um) da USP Ribeirão. O Professor Marco Antonio 25 
Coelho Botoleto reforça que a Pró-Reitoria de Extensão - PROEC tem uma 26 
nova revista acadêmico-científico de extensão e que a Unicamp pede 27 
colaboração para conseguir avançar com o projeto, disponibilizando o link no 28 
chat. Informa que dois seminários online e gratuítos, sobre Extensão-Ensino 29 
e Extensão-Pesquisa, estão previstos para serem realizados em abril e junho, 30 
explicando que estão em tramitação nos departamentos, mas que já está 31 
conversando com os coordenadores e que em breve será divulgada mais 32 
informações. Finalizando o item OUTROS, o Professor Sérgio Settani Giglio  33 
agradece todo o corpo docente e funcionários que trabalharam na 34 
organização e realização da cerimônia virtual de colação de grau dos 35 
formandos. Aproveita para desejar sucesso ao novo coordenador de pós-36 
graduação, Professor Renato Barroso da Silva, e agradece ao Professor João 37 
Paulo Borin por todo trabalho dedicado no período em que esteve à frente da 38 
CPG. Nada mais a ser tratado, o Senhor Diretor agradece a presença de todos 39 
e encerra a sessão, a qual eu, Renata Ribeiro, lavrei a presente ata. 40 
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