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ATA DA DUCENTÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1 

CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos quinze dias do mês de dezembro 3 
de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reúnem-se os membros da Congregação de 4 

maneira híbrida (virtual e/ou presencial), sob a presidência do Senhor Diretor, Professor 5 
Doutor 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 Extensão – 8 
Professor Doutor Marco Antonio Coelho Bortoleto; Chefe do Departamento de Ciências 9 

do Esporte – Professora Doutora Karine Jacon Sarro; Chefe do Departamento de 10 
Estudos da Atividade Física Adaptada – Professor Doutor Marco Carlos Uchida; Chefe 11 
do Departamento de Educação Física e Humanidades – Professora Doutora Sílvia 12 
Cristina Franco Amaral; Representantes Docentes - Categoria MS-3: Professores 13 
Doutores Mário Luiz Ferrari Nunes e Bruno Rodrigues; Categoria MS-5: Professoras 14 

Doutoras Mara Patrícia T. Chacon Mikahil e Elaine Prodócimo; Categoria MS-6: 15 
Professor(a) Doutor(a) Antônio Carlos de Moraes e Carmen Lúcia Soares; 16 

Representante Discente:  Graduação – Senhora Ana Beatriz Felipe; Representantes 17 
Técnico-Administrativos: Senhor(a) Adalberto Demer e Giovana Vergínia de Souza. 18 
Convidado: Senhor Emerson Teodorico Lopes, Coordenador Técnico de Unidade. 19 
Ausência justificada: Professora Doutora Olívia Cristina Ferreira Ribeiro - 20 

Coordenadora de Biblioteca. Havendo quórum, o Senhor Diretor inicia a reunião 21 
pedindo um minuto de silêncio em solidariedade aos familiares das vítimas do COVID-22 

19. Cumprimentando e agradecendo a presença de todos, abre os trabalhos colocando 23 
em apreciação as atas da 207ª Reunião Ordinária de 27.10.2021 e da 93ª Reunião 24 
Extraordinária de 24.11.2021. Não havendo manifestação, as atas são colocadas em 25 

votação pelo chat – APROVADAS. O Senhor Diretor explica que o item Expediente 26 

ficará para o final da Ordem do Dia, mas que as apresentações da Prefeitura 27 
Universitária e da Adunicamp serão antecipadas devido q participação de visitantes. A 28 
Prefeitura Universitária inicia a apresentação sobre a implementação do projeto “Rede 29 

de Espaços de Alimentação e Convívio - PREAC“, com a fala do vice-prefeito, o 30 
Senhor José Reinaldo Braga, junto com a Senhora Mariana Costa Bento Simões. Na 31 

sequência, o vice-presidente da Adunicamp, Prof. Paulo Cesar Centoducatte, apresenta 32 

atualizações sobre o andamento da Data Base 2021. Finalizada as apresentações, o 33 
Senhor Diretor inicia a ORDEM DO DIA, colocando em apreciação os seguintes itens: 34 

A) Composição da Comissão de Avaliação no processo de progressão de nível junto à 35 
Carreira dos Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – PAEPE 2022. B) 36 
Resolução Interna DCE-FEF Nº 19/2021 - Edital de abertura para inscrições do 37 

Concurso de Provas e Títulos para obtenção do título de Livre Docente, na área de 38 
Esporte e Treinamento – Disciplinas: EF445 – Ginástica Artística e EF645 – 39 

Aprofundamento em Ginástica Artística. C) Resolução Interna CPG-FEF Nº 48/2021 - 40 
Parecer favorável ao estágio de Pós-Doutorado do Professor Doutor Luis Felipe Castelli 41 

Correia de Campos, sob a supervisão do Professor Doutor Edison Duarte, no período de 42 
fevereiro a agosto de 2022, com financiamento da Instituição de origem - Universidade 43 
de Bio-Bio, Chile. D) Resolução Interna CPG-FEF Nº 67/2021 – Recredenciamento 44 

automático dos docentes permanentes atualmente credenciados no PPG – até 12/2023. 45 
E) Resolução Interna DEFH-FEF Nº 16/2021 - Parecer favorável à solicitação do 46 

Professor Doutor Marco Antonio Coelho Bortoleto para o exercício de atividade 47 
simultânea, no período de 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2024, junto ao 48 
Comitê de Ginástica Para Todos (GPT). F) Resolução Interna CODESP-FEF Nº 49 
11/2021 - Parecer favorável ao Relatório Final ao Termo Aditivo Nº 1 do Convênio 50 
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celebrado entre a Universidade Estadual de Campinas - Unicamp e a Instituição de 1 

Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim, tendo como executor o Professor 2 
Doutor Marco Antônio Coelho Bortoleto. G) Resolução Interna CODESP-FEF Nº 3 
18/2021 - Parecer favorável ao Relatório Final do Acordo de Cooperação Técnica entre 4 

Unicamp e o Comitê Paralimpico Brasileiro (2016-2021), tendo como executor 5 
substituto o Professor Doutor João Paulo Borin. H) Resolução Interna CODESP-FEF Nº 6 
19/2021 - Parecer favorável ao Relatório Final do Termo Aditivo Nº 01, do Acordo de 7 
Cooperação Técnica entre Unicamp e o Comitê Paralímpico Brasileiro (2016- 2021), 8 
tendo como executor o Professor Doutor João Paulo Borin. I) Pareceres favoráveis ao 9 

Relatório de Atividades de Docência, Extensão e Pesquisa – RADEP, Professora 10 
Doutora Maria Luiza Tanure Alves Período: 01/10/2018 a 30/09/2021. Após 11 
apreciação, o Senhor Diretor abre para os destaques, sendo o ITEM A destacado pela 12 
mesa; o ITEM C é destaque obrigatório, o ITEM B é destacado pela Professora Carmen 13 
Lúcia Soares e os ITENS E, G e H são destacados pelo Professor Antônio Carlos de 14 

Moraes. Os demais ITENS D, F e I, são colocados em votação em bloco pelo chat – 15 
APROVADOS. Iniciando as discussões, ITEM A - Composição da comissão de 16 

avaliação no processo de progressão de nível junto à carreira dos profissionais PAEPE 17 
2022, o Senhor Diretor expõe a lista de nomes indicados pela Comissão Setorial de 18 
Acompanhamento de Recursos Humanos da FEF – CSARH/FEF, explicando que a 19 
mesma pode ser alterada: Titulares: Helena Altmann – Presidente - Servidor Docente da 20 

FEF; Renata Cristina Cardoso Ribeiro – Servidor PAEPE da FEF; Luciana Rodrigues - 21 
Servidor PAEPE da FEF; Carlos Aparecido Zamai - Servidor PAEPE da FEF; Oscar 22 

Eliel – Servidor PAEPE Externo. Suplentes: João Paulo Borin - Servidor Docente da 23 
FEF; Marcio Clebson dos Santos Alves - Servidor PAEPE da FEF; Rosana Evangelista 24 
Poderoso - Servidor PAEPE Externo e Helio Viana dos Santos - Servidor PAEPE da 25 

FEF. A Professora Elaine Prodócimo percebe que há um erro de digitação no 26 

sobrenome da Professora Helena Altmann. A Senhora Giovana Vergínia de Souza 27 
observa que está faltando mais 1(um) nome para membro suplente, onde o Senhor 28 
Emerson Teodorico Lopes responde que será incluído o nome da Senhora Rosana 29 

Evangelista, servidora PAEPE (membro externo). A Professora Mara Patrícia T. 30 
Chacon Mikahil observa que as funcionárias Renata e Luciana são da administração 31 

central da FEF, sugerindo, se possível, diversificar os membros da comissão colocando 32 

funcionários também de outros setores. O Senhor Diretor responde que essa questão foi 33 
um grande problema, pois a grande maioria dos servidores irão concorrer ao processo de 34 

progressão, estando automaticamente impossibilitados de participar da comissão. O 35 
Coordenador Técnico de Unidade, Senhor Emerson Teodorico Lopes, esclarece que foi 36 
muito difícil chegar na definição desta lista, que foram necessárias algumas reuniões 37 

entre a Comissão Setorial de Acompanhamento de Recursos Humanos da FEF - 38 
CSARH/FEF, servidores PAEPE e os gerentes para o levantamento dos possíveis 39 

nomes, lembrando ainda a obrigatoriedade de haver 1 (um) membro externo. Explica 40 
que dos quarenta e dois funcionários PAEPE/FEF, trinta e cinco provavelmente irão 41 

participar do processo de progressão, e os demais não poderão participar devido ao 42 
período de interstício; diz que a ideia era realmente poder diversificar, inclusive com a 43 
possibilidade de servidores por setor, mas que não foi possível. A Professora Mara 44 

Patrícia T. Chacon Mikahil comenta que já participou de duas comissões da CSA 45 
(Comissão Setorial de Acompanhamento) e sabe da dificuldade, diz que não é contrária aos 46 

nomes apresentados e que também não tem nenhuma indicação, que só queria fazer a 47 
sugestão caso houvesse possibilidade. Não havendo mais observações, o ITEM A é 48 
colocado em votação pelo chat – APROVADO. Discussão seguinte, ITEM B - Edital de 49 
abertura para inscrições do concurso de provas e títulos para obtenção do título de Livre 50 
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Docente/ Área Esporte e Treinamento, a Professora Karine Jacon Sarro explica que foi 1 

procurada por um docente do DCE que perguntou o motivo pelo qual está escrito no 2 
edital que as disciplinas são do ‘Departamento FEF Multidepartamental’. O Senhor 3 
Diretor responde que as disciplinas de concurso são um pouco diferentes das disciplinas 4 

de graduação, que as disciplinas para compor a área de concurso fazem parte de vários 5 
departamentos e não apenas de 1(um). Não havendo mais observações, o ITEM B é 6 
colocado em votação pelo chat – APROVADO. ITEM C - Parecer favorável ao estágio 7 
de Pós-Doutorado do Professor Doutor Luis Felipe Castelli Correia de Campos com 8 
financiamento da Universidade de Bio-Bio, o Senhor Diretor lembra que este item é de 9 

destaque obrigatório, pois já havia sido retirado de pauta na Congregação passada. O 10 
Professor Renato Barroso da Silva, Coordenador de Pós-Graduação, explica que o item 11 
havia sido retirado de pauta devido a necessidade de correção no projeto apresentado 12 
pelo candidato, e que agora está sendo submetido novamente para apreciação da 13 
Congregação. Não havendo observações, o ITEM C é colocado em votação pelo chat – 14 

APROVADO. ITEM E - Parecer favorável à solicitação do Professor Doutor Marco 15 
Antonio Coelho Bortoleto para o exercício de atividade simultânea junto ao Comitê de 16 

Ginástica Para Todos (GPT) - o Professor Antônio Carlos de Moraes observa que no 17 
formulário de solicitação não consta o nome do professor requisitante, sendo necessário 18 
fazer o preenchimento. O Professor Odilon José Roble sugere, já que houve o destaque, 19 
completar a escrita do nome do comitê, sendo ‘Comitê de Ginástica Para Todos da 20 

Federação Internacional de Ginástica’. O Senhor Diretor lembra que os documentos 21 
para a inserção na pauta devem ser encaminhados prontos para a Secretaria 22 

Administrativa, e que a mesma não faz modificações em nenhuma documentação. Não 23 
havendo observações, o ITEM E é colocado em votação com as devidas correções – 24 
APROVADO. ITEM G - Parecer favorável ao Relatório Final do Acordo de 25 

Cooperação Técnica entre Unicamp e o Comitê Paralimpico Brasileiro (2016-2021), o 26 

Professor Antônio Carlos de Moraes sugere retirar a foto que consta no relatório, ou 27 
pelo menos manchar o rosto da pessoa que aparece nesta foto, explicando que dentro 28 
das regras éticas a tarja preta não garante o anonimato. Não havendo mais observações, 29 

o ITEM G é colocado em votação mediante o atendimento da sugestão apresentada – 30 
APROVADO. ITEM H - Parecer favorável ao Relatório Final do Termo Aditivo Nº 01 31 

do Acordo de Cooperação Técnica entre Unicamp e o Comitê Paralímpico Brasileiro, o 32 

Professor Antônio Carlos de Moraes observa que na documentação da pauta constam 33 
duas vezes o parecer do departamento e nenhum arquivo do relatório, dizendo que não 34 

sabe se foi na hora de montar a pauta, mas sabe da existência do documento, pois o 35 
mesmo passou pelo departamento. O Senhor Diretor responde que a documentação será 36 
checada e feita a inclusão do relatório. Não havendo mais observações, o ITEM H é 37 

colocado em votação pelo chat – APROVADO. Vencida a Ordem do Dia, o 38 
EXPEDIENTE é iniciado com a Professora Karine Jacon Sarro fazendo a observação de 39 

que os períodos de chuvas e o de recesso da Universidade estão se aproximando, o que 40 
causa preocupação devido as enchentes. Relata que o Laboratório de Instrumentação 41 

para Biomecânica e a Biblioteca, geralmente, são os ambientes mais atingidos, 42 
considerando ainda que o prédio passou por uma obra recente e que não passou por uma 43 
grande chuva, não havendo noção do que possa acontecer. Pergunta se a FEF tem algum 44 

planejamento ou orientação para o funcionário que ficará na faculdade no período de 45 
recesso caso aconteça algum alagamento, recordando que a última enchente que ocorreu 46 

na FEF, as plataformas de força do laboratório ficaram três dias debaixo d’água, pois a 47 
chuva aconteceu em uma sexta-feira sendo descoberta apenas na segunda-feira. O 48 
Senhor Diretor responde que existe um plano de emergência, que haverá plantão no 49 
período de férias para qualquer ocorrência. Solicita, mesmo com o plantão, que não 50 
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deixem os equipamentos no chão, considerando que a obra do prédio é nova e não é 1 

possível prever o comportamento em caso de chuva mais forte. A Professora Silvia 2 
Cristina Franco Amaral, Chefe do Departamento de Educação Física e Humanidades, 3 
relata que os chefes de departamento têm recebido alguns pedidos para apresentarem 4 

indicações, pergunta se seria possível a concessão de prazos para o atendimento dessas 5 
demandas, pois se sente desconfortável em opinar sem conversar antes com os colegas, 6 
e que seria salutar se os pedidos fossem debatidos nas reuniões dos departamentos da 7 
mesma maneira como era feito antes, mas que entende a ocorrência de assuntos mais 8 
urgentes cujo prazo é menor. O Senhor Diretor diz concordar com a Professora Silvia, 9 

salientando que sempre procuram preservar as amplas discussões, mas que muitos 10 
assuntos são considerados urgentes com o prazo de resposta menor, sugerindo que 11 
nesses casos as discussões sejam feitas de maneira extraordinária. O Senhor Emerson 12 
Teodorico Lopes explica que nenhum documento fica parado na Direção, mas que todo 13 
assunto precisa ser avaliado antes de ser encaminhado aos departamentos, lembrando 14 

ainda que os prazos já chegam definidos pelos órgãos superiores e que a Direção 15 
também precisa cumpri-los. O Professor Marco Carlos Uchida, Chefe do Departamento 16 

de Estudos da Atividade Física e Adaptada, parabeniza a Direção pelo recebimento dos 17 
equipamentos de pilates, dizendo que serão muito úteis para o tripé da atuação ensino, 18 
pesquisa e projetos de extensão. Diz que já conversou com a Direção e que gostaria de 19 
fazer uma consideração, de que os equipamentos foram montados de maneira 20 

emergencial no laboratório de lutas, mas que seria prudente checar como será o próximo 21 
semestre em relação ao número de alunos das aulas práticas de lutas, considerando toda 22 

a questão do distanciamento. Reforça que entende a situação emergencial para dispor 23 
um local para a montagem dos equipamentos, mas sugere fazer um período de 24 
experiência no primeiro semestre para ver como serão atendidas as atividades da 25 

extensão e também da graduação. O Senhor Diretor confirma o recebimento dos 26 

equipamentos de pilates, reforçando a necessidade de um local para alocá-los, mesmo 27 
que de forma provisória até encontrarem um local definitivo; lembra que será agendada 28 
uma reunião para tratar do espaço de lutas, conforme solicitado pelo Professor Uchida e 29 

o Coordenador do Laboratório. Aproveita ainda para convidar os professores 30 
responsáveis pelas atividades de lutas a irem até o espaço para verificarem o espaço 31 

após a montagem dos equipamentos. O Professor Odilon Jose Roble lembra que faz 32 

mais ou menos quatro anos que a faculdade está tentando uma doação, e por uma 33 
questão específica de que os equipamentos de pilates precisam ser muito bem 34 

construídos dentro de determinadas normas. Diz ainda que os equipamentos precisariam 35 
atender a linha trabalhada pela FEF, pilates clássico, explicando que se entrasse pela lei 36 
de licitação os equipamentos não seriam os desejados.  Informa que os equipamentos 37 

doados somam quase oitenta mil reais, e que a empresa, além de doar, também 38 
transportou e montou; aproveitando o uso da palavra, o Professor Odilon agradece a 39 

empresa Equipe Pilates Ltda que fez um termo de doação em benefício ao ensino 40 
público. O Coordenador de Extensão, Professor Marco Antonio Coelho Bortoleto, 41 

informa que a CODESP abriu inscrição para os projetos de extensão, dizendo que a 42 
resposta foi bastante positiva, já que houve um conjunto de docentes bastante grande 43 
que se mobilizou e apresentou as propostas. Explica que em decorrência de alguns 44 

problemas de espaços, provavelmente, não será possível atender todas as solicitações de 45 
projetos, dizendo que essa problemática será discutida no começo de janeiro, adiantando 46 

que será preciso a mobilização da faculdade como um todo, incluindo dos discentes, 47 
pois sem os monitores os projetos não existem em sua plenitude. Destaca a realização 48 
do Fórum Permanente da Unicamp, dizendo que é muito importante a participação da 49 
unidade neste evento, afinal é um programa oficial da Universidade, e aproveita para 50 
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parabenizar o(as) Professor(as) Odilon José Roble, Silvia Cristina Franco Amaral e 1 

Olívia Cristina Ferreira Ribeiro que encabeçaram a proposta e combinaram a FEF com 2 
outras unidades no evento. O Coordenador de Graduação, Professor Sérgio Settani 3 
Giglio, agradece os docentes, funcionários e discentes por mais esse semestre difícil 4 

que, embora todos estejam mais ambientados com a questão à distância, considera cada 5 
vez mais cansativo todo este processo. Comunica que está em curso a matrícula dos 6 
estudantes de 2022, e que no dia 4.02.22 será realizada a Colação de Grau presencial. O 7 
Coordenador de Pós-Graduação, Professor Renato Barroso da Silva, divulga os 8 
seguintes comunicados: (I) finalização do processo seletivo, totalizando trinta e três 9 

inscritos, duas inscrições indeferidas, trinta aprovados - sendo dezesseis de mestrado e 10 
quatorze no doutorado, informando que o prazo para matrícula dos ingressantes é de 9 a 11 
11.02.2022; (II) o Edital para o Programa de Estágio Docente - PED está aberto até o 12 
dia 7.01.2022, a atuação dos supervisores e do orientador será a partir de 17.01.2022, 13 
lembrando que o relatório dos alunos bolsistas é até o dia 17.01.2022; (III) as regras de 14 

verificação de similaridade estão valendo a partir de 1.12.2021 e os critérios estão 15 
divulgados na página da pós-graduação/site FEF; (IV) a DAC e PRPG estão cobrando o 16 

comprovante vacinal dos discentes que deve ser inserido no sistema E-DAC; informa 17 
que aproximadamente 60% dos discentes de pós-graduação/FEF ainda não fizeram a 18 
inserção do comprovante, lembrando que os alunos que não enviarem o comprovante 19 
vacinal podem ser desligados do curso. O Diretor Associado, Professor Odilon José 20 

Roble, retoma o assunto sobre a inconsistência na nomeação da Faculdade de Educação 21 
Física em inglês, explicando que esse fato pode ser um problema, pois hoje vivemos sob 22 

avaliação de algoritmos que podem, eventualmente, entender que se trata de instituições 23 
diferentes, sendo importante uma normatização neste sentido. Informa que após 24 
algumas apurações, a Diretoria Executiva de Relações Internacionais – DERI 25 

recomenda a utilização de ‘Shool of Physical Education’ em razão de que a FEF já vem 26 

sendo assim nomeada pela a Unicamp há oito anos, então, nesse sentido, opina e pediria 27 
aos chefes de departamento que recomendem aos docentes a utilização de tal nomeação. 28 
O Senhor Diretor comunica a indicação dos Professores Antônio Carlos de Moraes e 29 

Roberto Vilarta para a representação na Câmara Interna de Desenvolvimento de 30 
Docentes - CIDD/biênio 2022-2023, e a indicação do(a) Professor(a) Edivaldo Gois 31 

Junior e Carmen Lúcia Soares para representação no Centro de Memória Unicamp – 32 

CMU, mandato 3/2022 a 2/2025. Informa também que a Direção está montando, através 33 
de portaria, uma comissão para avaliar o catálogo de disciplinas para concurso. 34 

Comunica que a equipe de força-tarefa da Coordenadoria Geral da Unicamp-CGU está 35 
visitando algumas unidades com o objetivo de colaborar com os procedimentos de 36 
retomada das atividades presenciais dos alunos para o ano letivo de 2022, e que a FEF e 37 

o Instituto de Artes foram escolhidas como unidades piloto devido algumas 38 
especifidades com as disciplinas práticas/teóricas e os espaços disponíveis para 39 

atendimento. Aproveita para solicitar a participação de todos nesse processo, no sentido 40 
de avaliarem seus espaços e conversar com a Direção para resolverem algum problema. 41 

O Senhor Diretor informa que a FEF foi procurada pelo Hospital das Clínicas da 42 
Unicamp (HC) para propor parceria na realização da corrida intitulada ‘HC Run’, que é 43 
uma ação solidária junto aos Amigos do HC visando a arrecadação de fundos e a 44 

divulgação do trabalho do hospital. Diz que a corrida está prevista para acontecer em 45 
maio/2022 e que a FEF - junto com a Coordenação de Extensão que efetivamente 46 

realizará o evento, está cooperando neste projeto, e que posteriormente serão divulgadas 47 
maiores informações sobre o evento. O Professor Marco Antonio Coelho Bortoleto 48 
complementa as informações sobre a parceria entre o HC e a FEF, dizendo que o 49 
convite reúne duas importantes questões: a primeira é dar maior vizibilidade ao HC e 50 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR834BR835&q=school+of+physical+education&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiG1v2r58D1AhVRppUCHeylCnoQkeECKAB6BAgCEDc
http://www.prdu.unicamp.br/cidd
http://www.prdu.unicamp.br/cidd
https://www.cmu.unicamp.br/
https://www.cmu.unicamp.br/
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para tudo o que representa na Unicamp e região e, consequentemente, dar visibilidade à 1 

FEF; a segunda questão é a relevância de que a FEF tem expertise para a organização da 2 
corrida. Informa que o evento será realizado em um semestre oposto ao da corrida 3 
tradicional da FEF para que não se solapem, e que a ideia é a realização de um evento 4 

ainda maior para que a Associação Amigos do HC consiga arregadar fundos através das 5 
incrições e também dos patrocínios de empresas; considera um passo importante para 6 
contribuir com o bem público e também para elevar a FEF em um patamar mais amplo 7 
ou midiático. O Senhor Diretor informa a alteração de horário dos trabalhos da 8 
servidora Tânia Gomes Felipe, que passará a atender o período noturno a partir de 9 

janeiro de 2022. Comunica que na reunião do Conselho Universitário foi aprovado o 10 
orçamento para 2022, adiantando que houve um pequeno acréscimo no orçamento da 11 
Faculdade de Educação Física. Lembra que os orçamentos não são distribuídos 12 
aleatoriamente pela a Universidade, que existem fatores que determinam a dotação 13 
orçamentária, como por exemplo a metragem, os espaços, os trabalhos publicados, as 14 

orientações, cursos diurno/noturno e o número de alunos; explica que o acréscimo no 15 
orçamento da FEF foi justamente por estes fatores, assim, parabeniza o esforço de todos 16 

dizendo que está havendo um efeito positivo, inclusive na questão de receita 17 
orçamentária. O Senhor Diretor informa ainda que na reunião do Conselho Universitário 18 
também houve a discussão e aprovação das vagas para Professores Titulares, que a FEF 19 
foi contemplada com 2(duas) vagas. Lembra que a FEF já tinha 1(uma) vaga, e que 20 

agora aguardam o documento oficial chegar, mas que a partir da liberação da Lei 173, a 21 
FEF totaliza 3(três) vagas para Professor Titular. Sobre a contratação docente, diz que 22 

as 4 (quatro) vagas da FEF permanecem e que já solicitaram o descontigenciamento de 23 
5 (cinco) vagas de contratação. Reforça que a FEF passará por um processo de 24 
contratação que exigirá um certo esforço de todos, lembrando ainda que 2022 é um ano 25 

eleitoral, o que acarreta em um período mais curto para efetivação de todo estes 26 

processos. Finalizando, comunica que no dia 21.12.2021, a partir das 12h, haverá o 27 
almoço de confraternização entre os funcionários e docentes da FEF, explicando que, a 28 
princípio, a Direção estava reciosa em realizar o almoço devido o momento de 29 

pandemia, mas que decidiram manter a confraternização por considerarem interessante 30 
a confraternização neste momento de retorno, diz que será um almoço singelo, feito na 31 

própria FEF e servido na área aberta entre a copinha e a cantina. Comunica também que 32 

nos dias 22 e 23 de dezembro não haverá expediente na FEF devido a dedetização dos 33 
prédios, e que a partir do dia 24 inicia o período de recesso da Universidade. Nada mais 34 

a ser tratado, o Senhor Diretor agradece a presença de todos e deseja boas festas a toda 35 
comunidade, encerrando a sessão, a qual eu, Renata Ribeiro, lavrei a presente ata.  36 


