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ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ÓRDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA 1 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos nove dias do 2 
mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, reuniram-se os membros da 3 
Congregação, de forma presencial, sob a presidência do Senhor Diretor Associado, Professor 4 
Doutor João Paulo Borin, com o comparecimento dos seguintes conselheiros: Coordenador de 5 
Pós-Graduação - Professor Doutor Renato Barroso da Silva; Coordenador de Graduação – 6 
Professor Doutor Sérgio Settani Giglio; Coordenadora de Extensão – Professora Doutora Karine 7 
Jacon Sarro; Coordenador de Pesquisa – Professor Doutor Bruno Rodrigues; Coordenadora de 8 
Biblioteca – Professora Doutora Helena Altmann; Chefe do Departamento de Estudos da Atividade 9 
Física Adaptada – Professora Doutora Maria Luiza Tanure Alves; Chefe do Departamento de 10 
Educação Física e Humanidades – Professora Doutora Silvia Cristina Franco Amaral; Chefe do 11 
Departamento de Ciências do Esporte – Professora Doutora Paula Teixeira Fernandes; 12 
Representantes Docentes - Categoria MS-3: Professor Doutor Mário Luiz Ferrari Nunes e Professor 13 
Doutor Edvaldo Góis Júnior; Categoria MS-5: Professora Doutora Elaine Prodócimo; Categoria MS-14 
6: Professor Doutor Antonio Carlos de Moraes e Professora Doutora Carmen Lucia Soares; 15 
Representantes Técnico Administrativo: Senhor Adalberto Demer e Senhora Giovana Vergínia de 16 
Souza. Convidado: Senhor Emerson Teodorico Lopes, Coordenador Técnico de Unidade. Havendo 17 
quórum, o Senhor Diretor Associado, informou que presidiria a reunião, em virtude do 18 
afastamento do Senhor Diretor, Prof. Dr. Odilon José Roble, que estava participando como 19 
palestrante na Conferencia organizada pela Universidade de Extremadura. O Presidente da 20 
Congregação iniciou a 213ª Reunião Ordinária da Congregação, agradecendo a presença de todos 21 
e justificando a ausência e da professora Mara Patrícia Traina Chacon Mikahil, que estava 22 
participando como membro de comissão julgadora de concurso público na FCM, lembrou que pelo 23 
novo regimento o Expediente é realizado após a Ordem do Dia e colocou em discussão a Ata da 24 
reunião ordinária de número 212 da Congregação, não havendo manifestações, o Diretor 25 
Associado colocou a ata em votação, com 01 abstenção - item APROVADO. O Presidente da 26 
Congregação colocou em discussão a Ata da reunião extraordinária de número 98 da Congregação, 27 
não havendo manifestações, o Presidente da Congregação colocou a ata em votação com 02 28 
abstenções - item APROVADO. O Presidente da Congregação iniciou a Ordem do Dia com os itens 29 
de A a U, a Prof. Dra. Silvia solicitou a inclusão de pauta do item V) Parecer favorável sobre a 30 
contratação da prof. Gláurea Nádia Borges de Oliveira em RTP com extensão em RDIDP e o item 31 
W) Solicitação de afastamento do prof. Marco Antonio Coelho Bortoleto como professor visitante 32 
(pós-doutorado) no período de 15/01/2023 a 15/12/2023 em Montreal, Canadá. O Presidente da 33 
Congregação colocou a inclusão de pauta do item V em votação, não havendo manifestações 34 
contrárias e/ou abstenções – inclusão de pauta do item V – APROVADA. O Diretor Associado 35 
colocou a inclusão de pauta do item W em votação, não havendo manifestações contrárias e/ou 36 
abstenções – inclusão de pauta do item W – APROVADA. O Prof. Dr. Antonio Carlos e a Profª. Drª. 37 
Elaine destacam o item C da Ordem do Dia, não havendo mais destaques o Presidente da 38 
Congregação colocou para votação em bloco os itens A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, 39 
T e U, não havendo abstenções e/ou manifestações contrárias, itens – APROVADOS. O Presidente 40 
da Congregação iniciou a discussão do item C) Minuta dos procedimentos para Programa de 41 
Pesquisador de Pós Doutorado (PPPD) na FEF - Unicamp e passou a palavra ao Prof. Dr. Antonio 42 
Carlos. O Prof. Dr. Antonio Carlos sugeriu que no artigo 5º da minuta (“Ser financiado por bolsa de 43 
pós-doutorado ou bolsa equivalente de alguma agência de fomento”) fosse suprimido o termo 44 
“alguma” utilizado, já que é equivalente e também fosse suprimido o termo “constitui” na frase 45 
“Entende-se por plano de trabalho constitui o detalhamento (...)” e sugeriu que o relatório 46 
também fosse submetido à CPG (Comissão de Pós-graduação) antes da Congregação (Artigo 6º - 47 
Após a cessação da participação no PPPD, o Pesquisador de Pós-Doutorado deverá elaborar 48 
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relatório de atividades, que deverá receber parecer do supervisor e ser submetido para apreciação 1 
da Congregação da FEF). A Prof. Dra. Carmen sugeriu que ambos passassem pela CPG e pela área. 2 
O Prof. Renato Barroso justificou que no regimento geral da FEF consta desta forma. O Prof. 3 
Antonio Carlos esclareceu que a sua sugestão de realizar o trâmite de aprovação também pela 4 
CPG será benéfico e disse que não é mencionado na norma qual é o período em que o pós-5 
doutorado pode ser realizado, o que necessitaria consultar à outra norma. O Prof. Dr. Renato 6 
Barroso esclareceu que a normativa de 2018 foi a base utilizada, pois caso tenha alguma alteração 7 
não seria necessário alterar constantemente as normas internas. A Prof. Dra. Elaine disse que o 8 
questionamento da categoria MS-5 é referente ao período mencionado nos artigos 5º e 6º: 9 
“concluído doutorado há menos de 07 anos”, pois limitaria doutores que tenham concluído o 10 
doutorado há mais tempo e que têm desejo de realizar o pós-doutorado na FEF, questionou o 11 
período e sugeriu que fosse alterado ou que fosse incluído algum outro tipo como “pós-doutorado 12 
sênior” no regimento, o Prof. Dr. Renato esclareceu que a Comissão de Pós-graduação optou por 13 
seguir as normativas da FAPESP que servem como base na maioria dos casos, disse que a 14 
Comissão provavelmente não iria “se opor” a inclusão da possibilidade de “mais de 07 anos”, 15 
entretanto o perfil exigido para a realização de pós-doutorado com mais de 07 anos seria 16 
diferente, com outras exigências. O Prof. Dr. Antonio Carlos sugeriu que o item fosse retirado de 17 
pauta para nova discussão interna e a Prof. Dra. Elaine disse que a categoria MS-5 tinha duas 18 
sugestões: que fosse retirado o período “menos de 07 anos” no documento ou que o item fosse 19 
retirado de pauta integralmente. A Profª. Drª. Silvia disse que seria muito mais vantajoso não 20 
limitar o período e atrair doutores com mais tempo de formação. O Presidente da Congregação, 21 
após ampla discussão, colocou em votação a retirada do item de pauta, com 01 manifestação 22 
contrária – aprovada a retirada do item de pauta. O Presidente da Congregação colocou em 23 
discussão o item V, a Profª. Drª. Silvia esclareceu que o item é referente à homologação da 24 
contratação da Prof. Dra. Gláurea, após a entrega de toda documentação, em RTP já indicando a 25 
extensão em RDIDP. O Presidente da Congregação colocou em votação o item V, não havendo 26 
abstenções e/ou manifestações contrárias – item APROVADO. O Presidente da Congregação 27 
colocou em discussão o item W, a Prof. Dra. Silvia esclareceu que o afastamento do Prof. Dr. 28 
Marco Bortoleto para a realização de pós-doutorado foi submetido à discussão no departamento, 29 
o Prof. Dr. Marco Bortoleto já apresentou toda a documentação e negociou com a Profª. Drª. 30 
Laurita para atender às disciplinas que ficariam a descoberto e que não foi encontrada no 31 
departamento nenhuma oposição, o Presidente da Congregação colocou em votação o item W – 32 
item APROVADO. O Presidente da Congregação encerrou a Ordem do Dia e iniciou o Expediente 33 
passando a palavra à Profª. Dra. Helena que esclareceu que a Comissão da Biblioteca assumiu a 34 
responsabilidade da “Revista Conexões” mediante a um novo funcionário que assumisse estas 35 
responsabilidades, mencionou que a discussão do regimento da Biblioteca está em curso e 36 
comentou sobre a realização do “Corrindo” na FEF em 12 de outubro, organizado pelo grupo PET 37 
com apoio da Extensão e da Direção, com 350 crianças. A Prof. Dra. Karine mencionou sobre a 38 
realização da “11ª Volta da Unicamp” com 1500 inscritos e pediu para que todos ficassem atentos às datas 39 
de cadastro do oferecimento dos projetos regulares de extensão, o Prof. Dr. Sérgio Giglio reforçou sobre a 40 
divulgação referente à suspensão das aulas em dias de jogos do Brasil e que foi divulgada a grade horária da 41 
graduação do 1º semestre de 2023, o Prof. Dr. Bruno esclareceu que o regimento da comissão de Pesquisa 42 
passará por aprovação nas próximas reuniões de departamento e informou que foi divulgada uma Circular 43 
da CONEP informando que é obrigatório ter na equipe um profissional médico nos ensaios clínicos com 44 
seres humanos e que foi proposta como solução a contratação de um profissional médico para a FCA e a FEF 45 
com verba da pró-reitoria, o Prof. Dr. Renato informou que o processo seletivo de pós-graduação finalizará 46 
na próxima sexta-feira, que a grade horária da pós-graduação para o 1º semestre de 2023 foi divulgada, 47 
informou que haverá no próximo ano o “prêmio Unicamp de teses” em que cada unidade poderá 48 
encaminhar uma tese homologada de 01/01/2022 a 23/12/2022 e reforçou a divulgação do calendário PED.  49 
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A servidora Giovana informou que em outubro foram apresentados aproximadamente 10 trabalhos no 1 
SIMTEC por servidores técnico-administrativos da FEF e que estava ocorrendo o prêmio PAEPE com 09 2 
projetos inscritos por servidores da FEF, sendo o resultado final divulgado no dia 12 de dezembro. O Prof. 3 
Dr. Antonio Carlos informou que os 03 concursos de professor titular, bem como as promoções horizontais, 4 
já foram aprovados na CIDD, reforçou que a exclusão do sistema SIPEX está prevista para 31 de dezembro, 5 
podendo ser prorrogada por mais 2 meses, orientou que o currículo lattes dos docentes deve estar 6 
atualizado e completo, que os docentes que devem apresentar os relatórios em janeiro/fevereiro, muito 7 
provavelmente, serão adiados para março, devido às atualizações do sistema e que a PRDU está elaborando 8 
editais que tem como objetivo atingir professores. O Presidente da Congregação informou que houve a 9 
contratação do senhor Gustavo Aparecido Pereira da Silva, engenheiro que integrou o quadro de servidores 10 
da infraestrutura, parabenizou a realização da “11ª Volta da Unicamp” e do “Corrindo”, reforçou a 11 
divulgação da portaria GR 111/2022 dizendo que as horas não trabalhadas serão compensadas e a 12 
divulgação do calendário de reuniões administrativas e informou que a sala do professor visitante está 13 
concluída. Não havendo mais nenhum comunicado, o Presidente da Congregação agradeceu a 14 
participação de todos e encerrou a reunião, a qual, eu, Thaís Todaro de Carvalho Buzo, lavrei a 15 
presente ata. 16 


