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ATA DA DUCENTÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO 1 

DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 2 
CAMPINAS. Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às quatorze 3 

horas, reúnem-se os membros da Congregação de maneira híbrida (virtual e/ou 4 
presencial), sob a presidência do Senhor Diretor, Professor Doutor Orival Andries Júnior, 5 
com o comparecimento dos seguintes conselheiros: Diretor Associado - Professor Doutor 6 

Odilon José Roble; Coordenador de Pós-Graduação - Professor Doutor Renato Barroso 7 
da Silva; Coordenador de Extensão – Professor Doutor Marco Antonio Coelho Bortoleto; 8 

Coordenadora de Biblioteca - Professora Doutora Olívia Cristina Ferreira Ribeiro; Chefe 9 
do Departamento de Ciências do Esporte – Professora Doutora Karine Jacon Sarro; Chefe 10 
do Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada – Professor Doutor Marco 11 

Carlos Uchida; Chefe do Departamento de Educação Física e Humanidades – Professora 12 
Doutora Sílvia Cristina Franco Amaral; Representantes Docentes - Categoria MS-3: 13 

Professores Doutores Mário Luiz Ferrari Nunes e Bruno Rodrigues; Categoria MS-5: 14 
Professoras Doutoras Mara Patrícia T. Chacon Mikahil e Elaine Prodócimo; Categoria 15 
MS-6: Professor(a) Doutor(a) Antônio Carlos de Moraes e Carmen Lúcia Soares; 16 

Representante Discente:  Graduação - Senhor(a) Luan Maynny Silva Avelino; 17 
Representantes Técnico-Administrativos: Senhor(a) Adalberto Demer e Giovana 18 

Vergínia de Souza. Convidado: Senhor Emerson Teodorico Lopes, Coordenador Técnico 19 
de Unidade. Ausências justificadas: Professor Doutor Sérgio Settani Giglio- Coordenador 20 
de Graduação, sendo substituído pela Professora Doutora Laurita Marconi Schiavon-21 

Coordenadora de Graduação Associada e o(a) Senhor(a) Maísa Ferreira e Mateus 22 
Henrique de Oliveira-Representantes Discentes de Pós-Graduação. Havendo quórum, o 23 

Senhor Diretor inicia a reunião cumprimentando os presentes e informando que a reunião 24 
está sendo realizada de maneira híbrida – alguns membros participando por 25 
videoconferência e/ou de maneira presencial (na sala da congregação FEF), e que a 26 

mesma está sendo transmitida pelo canal da FEF no Youtube.  Abrindo os trabalhos, 27 
coloca em apreciação as Atas da 206ª Reunião Ordinária de 25.08.2021 e da 92ª Reunião 28 

Extraordinária de 29.09.2021’. Não havendo manifestação, as atas são colocadas em 29 
votação pelo chat – APROVADAS. Iniciando o EXPEDIENTE, a palavra é transferida 30 
aos Professores Arnaldo Pinto Júnior e Gildo Girotto Júnior, Coordenador e Assessor de 31 

Coordenação do Espaço de Apoio ao Ensino e Aprendizagem [EA]², que fazem a 32 
apresentação da nova diretoria e dos projetos e programas que estão sendo desenvolvidos 33 

por este órgão da Pró-Reitoria de Graduação da UNICAMP. Com o fim da apresentação, 34 
o Senhor Diretor inicia a cerimônia de descerramento do quadro do Prof. Dr. Miguel de 35 
Arruda - Diretor no período de 2014 a 2018, na Galeria de fotos dos Ex-Diretores da FEF. 36 

Finalizada a cerimônia, o Senhor Diretor passa a palavra aos inscritos no Expediente. O 37 
Coordenador de Pós-Graduação, Professor Renato Barroso da Silva, comunica que na 38 

reunião da Pró-Reitoria de Pós-Graduação do mês de outubro foi concedida a prorrogação 39 
do prazo de integralização dos alunos por mais sete meses, devido a pandemia. Informa 40 
sobre a divulgação do edital do processo seletivo da pós-graduação de mestrado e 41 

doutorado, cujo prazo para inscrição é até 8/11/2021, dizendo que houve algumas 42 
alterações, como o número de vagas por área. Comunica ainda que a Comissão de Pós-43 

Graduação e as áreas estão trabalhando na elaboração das regras de plágio, lembrando 44 
que a PRPG determinou que todas as unidades devem ter implantado suas formas de 45 
verificação a partir de 1/12/2021, ficando a critério de cada unidade a definição das regras. 46 

Em relação ao calendário do PED, avisa que o supervisor da disciplina precisará atualizar 47 
o projeto no período de 17/01/2022 até 4/02/2022, e o orientador deverá atuar no sistema 48 

no período de 17/01/2022 até 8/02/2022. Por último, informa que o Regulamento do 49 
Programa de Pós-Graduação, aprovado na última reunião da Congregação, foi enviado 50 

https://www.fef.unicamp.br/fef/contatos/renato-barroso-da-silva
https://www.fef.unicamp.br/fef/contatos/renato-barroso-da-silva
https://www.fef.unicamp.br/fef/contatos/silvia-cristina-franco-amaral
https://www.fef.unicamp.br/fef/contatos/sergio-settani-giglio
https://www.fef.unicamp.br/fef/contatos/laurita-marconi-schiavon
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para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação na semana passada. A Professora Silvia Cristina 1 

Franco Amaral fala sobre a realização do concurso público para a obtenção do título de 2 
Livre Docente realizado em 19/10/2021, que foi a primeira experiência de um concurso 3 

totalmente online pela FEF, que a equipe teve muita competência e sorte para a realização 4 
do concurso até o final, aproveitando para parabenizar o Professor Odilon José Roble pela 5 
belíssima apresentação. Como representante da Adunicamp, a Professora Silvia informa 6 

que, recentemente, foi lançado o edital para o ‘Prêmio de Reconhecimento da 7 
Adunicamp’, que tem por objetivo reconhecer as ações de pessoas e/ou organizações que  8 

contribuíram de forma relevante para o fortalecimento de boas práticas políticas, sociais 9 
e civis, no âmbito da comunidade da Unicamp, estando o edital disponível na página da 10 
Adunicamp para inscrições. Por último, parabeniza os colegas pelo dia do Servidor 11 

Público que será comemorado em 28/outubro, informando que neste dia haverá 12 
manifestações online em todo o país, reafirmando o papel dos profissionais que trabalham 13 

em defesa da universidade pública, gratuita e laica deste pais. A Professora Elaine 14 
Prodócimo, representante da Adunicamp, em complemento à fala da Professora Silvia, 15 
avisa que disponibilizou no chat o link da pesquisa que a Adunicamp está apoiando sobre 16 

a Liberdade Acadêmica, desenvolvida pelo Observatório Pesquisa, Ciência e Liberdade 17 
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), o Observatório do 18 

Conhecimento e o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo (LAUT), que visa 19 
traçar um panorama das violações e ameaças ao exercício da liberdade acadêmica e de 20 
cátedra no país. O Professor Marco Carlos Uchida, em atualização ao status do Programa 21 

de Residência Multiprofissional em Saúde e em nome das Coordenadoras, Professoras 22 
Ligia de Moraes Antunes Corrêa e Maria Luiza Tanure Alves, informa que está encerrado 23 

o período das inscrições para a residência de 2022, que as provas foram elaboradas por 24 
um grupo de docentes e que foram enviadas à Comissão de Residência Multiprofissiona l 25 
em Saúde da Unicamp – COREMU para prosseguimento do edital e demais trâmites. Diz 26 

que os tutores e coordenadores estão trabalhando para que em breve tenha, também em 27 
2022, o Residente 1 (R1) e o Residente 2 (R2) - este último referente ao segundo ano de 28 

residência. Explica que os residentes que atuaram em 2021 irão participar de uma 29 
residência específica no próximo ano, saindo dos Centros de Saúde (sendo dois relativos 30 
à criança e adolescente e dois de adulto e idoso), para executarem a residência 31 

multiprofissional dentro da Faculdade de Ciências Médias da Unicamp em alguns 32 
momentos. A Professora Elaine Prodócimo fala sobre a situação dos Programas 33 

vinculados à CAPES, o PIBID - com a coordenação do Professor Mário Luiz Ferrari 34 
Nunes, e Residência Pedagógica - sob sua coordenação, informando que as bolsas dos 35 
estudantes estão atrasadas devido à falta de verba da CAPES, lembrando que o valor da 36 

bolsa é o mesmo há mais de dez anos, não havendo nenhum tipo de reajuste desde quando 37 
o programa foi criado. Pede a colaboração dos docentes na divulgação deste caso, dizendo 38 

ainda que haverá uma grande mobilização para exposição da situação nesta semana, 39 
visando a aprovação da PL mesmo que parcialmente para as questões mais urgentes, 40 
como este caso dos setenta mil bolsistas. O Professor Mário Luiz Ferrari Nunes pede a 41 

palavra para ampliar a fala da Professora Elaine sobre o Programa PIBID, dizendo que na 42 
reunião com os discentes houve uma certa cobrança em relação ao apoio da FEF aos 43 

estudantes. Reforça o pedido de divulgação, apoio e consideração dos colegas, 44 
principalmente pelo momento dramático que todos estão vivendo e, independente de 45 
questões partidárias, que comentem o caso em salas de aula, dizendo que é necessário o 46 

fortalecimento, não só do ambiente de trabalho, mas também da Universidade, da 47 
produção de conhecimento e da formação de professores. O Professor Marco Antonio 48 

Coelho Bortoleto, Coordenador de Extensão, comenta que o cronograma de apresentação 49 
para o reoferecimento de projetos de extensão está aberto, pedindo que os docentes se 50 
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mobilizem e ajudem na divulgação; e para os que tem interesse em apresentar projetos 1 

presenciais ou online no próximo semestre, ajudem na difusão. Por último, pede mais 2 
uma vez a todos que participam ou promovem eventos que atendem a comunidade externa 3 

e que podem ser reconhecidos como atividade de extensão, que comuniquem a CODESP 4 
para registro e divulgação no site, ajudando a promover a FEF da melhor maneira 5 
possível. A Professora Carmen Lúcia Soares faz uma observação sobre o ITEM A da 6 

pauta, dizendo, no que diz respeito a não haver inscrições dos estudantes, que este 7 
colegiado possa se manifestar a favor de outro calendário, possibilitando a inscrição dos 8 

discentes novamente, assim como foi feito na Faculdade de Educação. A Professora Mara 9 
Patrícia T. Chacon-Mikahil registra os cumprimentos ao Professor Miguel de Arruda pela 10 
homenagem recebida com o descerramento do quadro na galeria de ex-diretores da FEF. 11 

Diz que ter uma foto na galeria representa um pouco dos muitos tijolos, projetos, 12 
dificuldades e conquistas que cada direção/administração contribuiu na construção da 13 

faculdade, que fica muito feliz em ter participado com o Professor Miguel nessa parcela, 14 
não só no momento em que ele foi diretor, mas em outras empreitadas também. O Senhor 15 
Diretor aproveita a oportunidade para parabenizar também a Professora Mara Patrícia, 16 

estendendo os parabéns a todos os Diretores Associados que passaram pela Direção da 17 
FEF. Finalizado o expediente, o Senhor Diretor coloca os itens da ORDEM DO DIA em 18 

apreciação: A) Homologação do resultado da eleição para Representantes Docentes (MS-19 
3) – Mandato Tampão 2022 e Representantes Discentes da Graduação e Pós- Graduação 20 
– Mandato 2022, Titulares e Suplentes, junto a Congregação da FEF: MS-3: Professor 21 

Doutor Bruno Rodrigues (Titular), GRADUAÇÃO: Não houve inscrição e PÓS-22 
GRADUAÇÃO: Não houve inscrição. B) Homologação do resultado final do Concurso 23 

para obtenção do Título de Livre  Docente na Área de Estratégias Metodológicas de 24 
Pesquisa em Educação Física, na disciplina EF116 - Teorias do Conhecimento, tendo sido 25 
aprovado o Candidato Professor Doutor Odilon José Roble. C) Resolução Interna 26 

DEAFA-FEF Nº 10/2021 - Edital de abertura para inscrições do Concurso de Provas e 27 
Títulos para obtenção do título de Livre Docente, na área de Atividade Física, Adaptação 28 

e Saúde – Disciplina: EF732 – Atividade Física para Grupos Diferenciados. D) Resolução 29 
Interna DEAFA-FEF Nº 11/2021 - Edital de abertura para inscrições do Concurso de 30 
Provas e Títulos para obtenção do título de Livre Docente, na área de Biodinâmica do 31 

Movimento – Disciplina: EF309 - Cinesiologia. E) Resolução Interna DEAFA-FEF Nº 32 
13/2021 - Parecer favorável referente ao ingresso do Professor Doutor Paulo Ferreira de 33 

Araújo, no Programa de Professor Colaborador da FEF, no período de 27/10/2021 a 34 
26/10/2023. F) Resolução Interna CPG-FEF Nº 52/2021 - Parecer favorável referente ao 35 
credenciamento do Professor Doutor Paulo Ferreira de Araújo, na condição de professor 36 

colaborador do Programa de Pós-Graduação na Área de Atividade Física Adaptada, linha 37 
de pesquisa Atividade Física para Pessoas com Deficiências, pelo período de 27/10/2021 38 

a 26/10/2023, com o objetivo de término das orientações em andamento. G) Resolução 39 
Interna CPG-FEF Nº 46/2021 - Adesão do Programa de Pós-graduação em Educação 40 
Física ao Programa Integrado de Formação – Unicamp. H) Resolução Interna CPG-FEF 41 

Nº 57/2021 - Critérios do Programa Integrado de Formação. I) Resolução Interna CPG-42 
FEF Nº 48/2021 - Parecer favorável referente ao estágio de Pós-Doutorado do Professor 43 

Doutor Luis Felipe Castelli Correia de Campos, sob a supervisão do Professor Doutor 44 
Edison Duarte, no período de fevereiro a agosto de 2022, com financiamento da 45 
Instituição de origem - Universidade de Bio-Bio, Chile. J) Resolução Interna CPG-FEF 46 

Nº 60/2021 - Parecer favorável referente ao relatório final das atividades no estágio de 47 
Pós- Doutorado desenvolvidas pelo Professor Doutor Diego Trevisan Brunelli, sob a 48 

supervisão da Professora Doutora Cláudia Regina Cavaglieri, no período de agosto de 49 
2017 a maio de 2021, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 50 

https://drive.google.com/drive/folders/1YNMqIR0DNQFWUg6Q1EQk6k2U_nb6uINl?usp=sharing
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de São Paulo. K) Pareceres favoráveis ao Relatório de Atividades de Docência, Extensão 1 

e Pesquisa – RADEP - Professora Doutora Elaine Prodócimo Período: 01/08/2016 a 2 
31/07/2021. L) Resolução Interna CODESP-FEF Nº 16/2021 - Parecer favorável ao 3 

relatório final referente do Acordo de Cooperação Técnica entre Unicamp e FUNARTE, 4 
período de 2016 a 2021, tendo como executor o Professor Doutor Marco Antonio Coelho 5 
Bortoleto. M) Ato de nomeação do Comitê Editorial da Revista Conexões da FEF. Foram 6 

destacados os seguintes: ITEM A, pelo o Senhor Luan Maynny Silva Avelino; o ITEM 7 
H pelo Professor Marco Carlos Uchida; os ITENS C e D pelo Professor Renato Barroso 8 

da Silva e os ITENS C, D, H e I pelo Professor Antônio Carlos de Moraes. Não havendo 9 
mais destaques, os ITENS B, E, F, G, J, K, L e M são colocados em votação em bloco – 10 
APROVADOS, com 1(uma) abstenção no ITEM B e 1 (uma) abstenção no ITEM K. O 11 

Senhor Diretor abre as discussões referentes aos itens destacados: ITEM A - 12 
Homologação do resultado da eleição para Representantes Docentes (MS-3) Mandato 13 

Tampão 2022 e Representantes Discentes da Graduação e Pós- Graduação Mandato 2022, 14 
o Senhor Luan Maynny Silva Avelino diz que sua fala é no sentido do que apontou a 15 
Professora Carmen Lúcia Soares, explicando que os estudantes tiveram uma série de 16 

agendas urgentes nesse período de eleições, não conseguindo articular as indicações dos 17 
nomes para concorrer as vagas de representantes discentes, sugerindo a aprovação de um 18 

novo calendário. O Senhor Diretor responde que é necessário haver uma solicitação do 19 
Centro Acadêmico para providenciar uma nova chamada de consulta para representação, 20 
lembrando ainda que o processo envolve tempo e edital, solicitando que entrem em 21 

contato com a direção para agilizarem este processo. O Professor Marco Carlos Uchida 22 
aproveita para fazer uma consulta ao Senhor Luan, dizendo que tanto nas reuniões do 23 

Departamento quanto nas reuniões da Extensão não tem ocorrido participação estudantil, 24 
pergunta se o período de representação já expirou, se haverá uma nova eleição ou se o 25 
representante está faltando. O Senhor Luan esclarece que as representações tanto do 26 

DEAFA quanto da Extensão são frutos de indicação do Centro Acadêmico, e que ele 27 
representava o DEAFA, mas que precisou se desligar recentemente devido a necessidade 28 

em assumir outras tarefas, mas que já estão buscando um novo representante, dizendo que 29 
acontece o mesmo sobre a representação de Extensão. O Senhor Diretor reforça a 30 
importância de haver as representações discentes em todos os setores da faculdade, 31 

solicitando, através do Senhor Luan, que faça força junto à comunidade discente para 32 
poder levantar o máximo possível de representações efetivadas. Não havendo 33 

observações, coloca em votação o ITEM A através do formulário digital – APROVADO. 34 
ITEM C - Resolução Interna DEAFA-FEF Nº 10/2021: Edital de abertura para inscrições 35 
do Concurso de Provas e Títulos para obtenção do título de Livre Docente, na área de 36 

Atividade Física, Adaptação e Saúde, o Professor Renato Barroso da Silva pergunta se é 37 
possível excluir a observação constante no final da última página do edital “*opcional 38 

item 4.1 caso haja pesos distintos para as provas, manter o termo ponderada”, dizendo 39 
que, em seu entendimento, essa observação pode ser removida, pois já consta no próprio 40 
item 4.1. O Senhor Diretor responde que o documento é bloqueado para edição, não 41 

permitindo a exclusão do item, mas que ainda assim será feita consulta junto aos órgãos 42 
competentes sobre a possibilidade de exclusão da frase. Não havendo mais observações, 43 

o ITEM C é colocado em votação através do formulário eletrônico – APROVADO com 44 
1 abstenção. ITEM D -  Resolução Interna DEAFA-FEF Nº 11/2021: Edital de abertura 45 
para inscrições do Concurso de Provas e Títulos para obtenção do título de Livre Docente, 46 

na área de Biodinâmica do Movimento, o Professor Renato Barroso da Silva diz que é o 47 
mesmo caso do item C, sobre a possibilidade de exclusão da frase “*opcional item 4.1 48 

caso haja pesos distintos para as provas, manter o termo ponderada” que consta no final 49 
da última página do edital, cabendo a mesma resposta do item anterior, sobre a realização 50 

https://drive.google.com/drive/folders/1_wLJp3glkrClTpE59rP9YTd_-p4gip24?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YOqNztx0_k61YNKxMROoOXDoV_jD7_Qs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YOqNztx0_k61YNKxMROoOXDoV_jD7_Qs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YOqNztx0_k61YNKxMROoOXDoV_jD7_Qs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YOqNztx0_k61YNKxMROoOXDoV_jD7_Qs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WzyZOe1OooMeA9dvNbYsTBkuOhjIUzjB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WzyZOe1OooMeA9dvNbYsTBkuOhjIUzjB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WzyZOe1OooMeA9dvNbYsTBkuOhjIUzjB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WzyZOe1OooMeA9dvNbYsTBkuOhjIUzjB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WzyZOe1OooMeA9dvNbYsTBkuOhjIUzjB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aC5OuEOwUzvJLQlmalNt9mDlQDBEImPg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1U5STuZkvSdrMqhevPu0_bM1ivf4-DhVE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1U5STuZkvSdrMqhevPu0_bM1ivf4-DhVE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1U5STuZkvSdrMqhevPu0_bM1ivf4-DhVE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YTGmZbV3VAl86XCX1sqLzMxPjh8lneXp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YTGmZbV3VAl86XCX1sqLzMxPjh8lneXp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YTGmZbV3VAl86XCX1sqLzMxPjh8lneXp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YTGmZbV3VAl86XCX1sqLzMxPjh8lneXp?usp=sharing
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de consulta aos órgãos competentes. Não havendo observações, o ITEM D é colocado em 1 

votação através do formulário eletrônico – APROVADO com 1 abstenção. ITEM H - 2 
Resolução Interna CPG-FEF Nº 57/2021: Critérios do Programa Integrado de Formação, 3 

o Professor Marco Carlos Uchida observa um erro de digitação no tópico “a”, onde consta 4 
a palavra “regulamente”, fazer constar “regularmente”. Ainda sugere, para melhor 5 
compreensão da leitura do documento, logo no início do texto, na terceira linha, 6 

INCLUIR, entre parênteses, a sigla PIF logo no final de “Programa Integrado de 7 
Formação”. O Professor Antônio Carlos de Moraes, com relação ao tópico “i”, diz que a 8 

primeira parte “O aluno e orientador deverão solicitar a convalidação no primeiro ano do 9 
curso de mestrado”, está correto, já a segunda parte “de acordo com o Regulamento do 10 
Programa de Pós-Graduação/FEF”, considera melhor excluir, dizendo que não sabe se 11 

essa determinação está de fato no regulamento da pós-graduação, sugerindo encerrar em 12 
“convalidação no primeiro ano do curso de mestrado”, excluindo o “de acordo”. O 13 

Professor Renato Barroso da Silva responde que a ideia, talvez, tenha ficado um pouco 14 
ambígua, explicando que só pode ser convalidado 50% dos créditos que o aluno tem que 15 
cumprir no curso de mestrado, ou seja, dos vinte e quatro, só pode convalidar doze, não 16 

adiantando muitos créditos. O Professor Antônio Carlos de Moraes responde que não está 17 
se referindo aos créditos, explicando que da forma como está escrito o texto, dá a entender 18 

que o “de acordo” está condicionando o tempo ao regulamento, e não à quantidade de 19 
créditos. Em resposta, o Professor Renato Barroso da Silva sugere o texto “os créditos 20 
cursados no PIF poderão ser convalidados de acordo com o regulamento do programa de 21 

pós-graduação quando o aluno ingressar na pós-graduação”, mantendo o restante do texto 22 
conforme sugestão do Professor Antônio Carlos. A Professora Mara Patrícia T. Chacon 23 

Mikahil acha importante sinalizar no texto que o aluno e o orientador deverão solicitar a 24 
convalidação no ingresso do curso de mestrado, sendo respondido pelo Professor Renato 25 
que será retirado “durante o primeiro ano” para “no ingresso”. Não havendo mais 26 

observações, o Senhor Diretor coloca em votação o ITEM H com as devidas 27 
considerações e correções, através do formulário digital – APROVADO. ITEM I - 28 

Resolução Interna CPG-FEF Nº 48/2021; Parecer favorável ao estágio de Pós-Doutorado 29 
do Professor Doutor Luis Felipe Castelli Correia de Campos, o Professor Antônio Carlos 30 
de Moraes diz que seu destaque não é em relação ao mérito, e sim em relação ao 31 

documento, explica que toda documentação que a unidade produz acaba saindo da 32 
unidade e que, por isso, é tão importante fazer uma conferência antes. Observa, como 33 

exemplo, que no projeto referente a este item, há trechos sombreadas em outras cores, o 34 
cronograma não tem relação com o período da solicitação do pós-doutorado e que ainda 35 
constam alguns erros de digitação, reforçando a necessidade de haver um pouco mais de 36 

cuidado. O Senhor Diretor lembra que os documentos encaminhados à Secretaria 37 
Administrativa para a inclusão de pauta, são enviados em arquivo PDF por seus 38 

interessados, dessa forma, reforça para que os responsáveis confiram os documentos antes 39 
de encaminhar para a inclusão de pauta da congregação. O Professor Renato Barroso da 40 
Silva responde que precisa identificar o parecerista da Resolução, pois o mesmo não se 41 

atentou ao cronograma, dizendo ainda que solicitará ao aluno a correção das datas para o 42 
alinhamento dos prazos, e também a retirada dos realces em amarelo no texto. Mediante 43 

as considerações levantadas, a mesa sugere a retirada de pauta a fim de que toda a 44 
documentação seja adequada. Não havendo objeções, a retirada de pauta do ITEM I é 45 
colocada em votação pelo chat – APROVADA. Finalizada a Ordem do Dia, o Senhor 46 

Diretor inicia o ITEM OUTROS passando a palavra para a Professora Laurita Marconi 47 
Schiavon, que aproveita para parabenizar o Professor Miguel de Arruda pelo 48 

descerramento do quadro. Como Coordenadora Associada de Graduação, comunica que 49 
hoje está sendo realizada a avaliação de curso com os alunos do diurno, e que às 18h será 50 

https://drive.google.com/drive/folders/1_5-9tkcSUtCGBffjrZRNfUeRmFojru7F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_5-9tkcSUtCGBffjrZRNfUeRmFojru7F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_MM70dy9LMkA67PjnrHMsMvJPx1yOHOV?usp=sharing
https://www.fef.unicamp.br/fef/contatos/laurita-marconi-schiavon
https://www.fef.unicamp.br/fef/contatos/laurita-marconi-schiavon
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realizada a avaliação com os alunos do noturno. Comunica ainda que foi enviada aos 1 

discentes uma pesquisa sobre o retorno das aulas presenciais e também sobre a avaliação 2 
de curso, solicita aos docentes que reforcem com os alunos a necessidade do 3 

preenchimento dos formulários, e, já adiantando, informa que há um percentual muito 4 
alto de alunos que desejam retornar às aulas presenciais em março 2022. A mesa dá boas-5 
vindas a nova funcionária da FEF, a Senhora Luciana Rodrigues, que foi concedida a 6 

título de empréstimo pela Faculdade de Educação, informando que a FEF irá buscar meios 7 
para que a mesma seja efetivada; o Senhor Diretor diz que a ideia é a criação de um setor 8 

que visa o atendimento das necessidades dos docentes, e que em breve a Diretoria dará 9 
mais informações sobre este projeto. A mesa também parabeniza o Professor Miguel de 10 
Arruda pelo descerramento do quadro na galeria de ex-diretores da FEF; parabeniza 11 

também o Professor Odilon José Roble pelo processo do concurso público para a 12 
obtenção do título de Livre Docente, assim como os trabalhos da banca, em nome do 13 

Professor Roberto Rodrigues Paes, e do Departamento, em nome da Professora Silvia 14 
Cristina Franco Amaral. O Senhor Diretor aproveita para comentar a importância da 15 
avaliação de curso da graduação, dizendo que, infelizmente, a Direção não pôde 16 

comparecer devido a realização da reunião da congregação em mesmo horário, dizendo 17 
que ele, Professor Orival Andries Júnior, e o Professor Odilon José Roble, participarão 18 

do período noturno, parabenizando a graduação pelos trabalhos. Informa ainda que a 19 
Direção fez uma consulta junto ao Comitê de Crise Central/Reitoria sobre a possibilidade 20 
de retorno das atividades presenciais de extensão, sendo autorizada as atividades 21 

presenciais a partir de novembro/2021. Explica que estão iniciando uma conversa com a 22 
Coordenadoria de Extensão para alinhamento, e que todos os interessados em voltar com 23 

as atividades presencias tenham cautela e conversem sobre como será feito este processo.  24 
Por último, comunica o lançamento da campanha ‘FEF Luta Contra o COVID-19’, 25 
dizendo que será distribuído para todos os funcionários e docentes kits com máscaras e 26 

cordões de suporte de crachá alusivos à campanha, e que também está sendo afixado por 27 
toda a faculdade cartazes, banners e faixas para orientação, no sentido de conscientizar 28 

os funcionários que já retornaram às atividades presenciais, assim como àqueles que logo 29 
retornarão. Nada mais a ser tratado, o Senhor Diretor agradece a presença de todos e 30 
encerra a sessão, a qual eu, Renata Ribeiro, lavrei a presente ata.  31 


