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ATA DA DUCENTÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1 

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

Congregação de maneira híbrida (virtual e/ou presencial), sob a presidência do 5 
Senhor Diretor, Professor Doutor Orival Andries Júnior, com o comparecimento dos 6 
seguintes conselheiros: Coordenador de Graduação – Professor Doutor Sergio 7 
Settani Giglio; Coordenador de Extensão – Professor Doutor Marco Antonio Coelho 8 
Bortoleto; Chefe do Departamento de Ciências do Esporte – Professora Doutora 9 

Karine Jacon Sarro; Chefe do Departamento de Educação Física e Humanidades – 10 
Professora Doutora Sílvia Cristina Franco Amaral; Representantes Docentes - 11 
Categoria MS-3: Professores Doutores Mário Luiz Ferrari Nunes e Bruno Rodrigues; 12 
Categoria MS-5: Categoria MS-6: Professora Doutora Carmen Lúcia Soares; 13 
Representantes Técnico-Administrativos: Senhor(a) Adalberto Demer e Giovana 14 

Vergínia de Souza. Convidado: Senhor Emerson Teodorico Lopes, Coordenador 15 
Técnico de Unidade. Ausências justificadas: Professor Doutor Odilon José Roble - 16 

Diretor Associado, convocado para a reunião de apresentação da proposta de 17 
Contratação Docente da Reitoria; Professor Doutor Renato Barroso da Silva - 18 
Coordenador de Pós-Graduação, substituído pelo Professor Edivaldo Góis Júnior; 19 
Professor Doutor Marco Carlos Uchida - Chefe do Departamento de Estudos da 20 

Atividade Física Adaptada, substituído pelo Professor Edison Duarte; Professoras 21 
Doutoras Mara Patrícia T. Chacon Mikahil e Elaine Prodócimo em férias, e Professor 22 

Doutor Antônio Carlos de Moraes. Havendo quórum, o Senhor Diretor inicia a 209ª 23 
Reunião Ordinária da Congregação da Faculdade de Educação Física, 24 
cumprimentando e agradecendo a presença de todos. Coloca em apreciação a ata da 25 

208ª Reunião Ordinária realizada em 15.12.2022, onde a Professora Carmen Lúcia 26 

Soares aponta alguns erros de grafia e/ou digitação que serão informados 27 
posteriormente à secretaria de direção para a devida correção. A ata da 94ª Reunião 28 
Extraordinária, realizada em 9.02.2022, também é colocada em apreciação, sem 29 

observações. Não havendo mais destaques, as atas são colocadas em votação - 30 
APROVADAS. O Senhor Diretor comunica que o Expediente será antecipado para 31 

a apresentação da Câmara de Mediação e Ações Colaborativas, com a fala do 32 

advogado Savio Antonio Belluomini Ludovico e das intermediadoras Claudete 33 
Aparecida Pereira de Oliveira e Cláudia Marques Rodrigues, que explanam sobre a 34 

criação e objetivo da Câmara. Finalizada a apresentação, os itens da ORDEM DO 35 
DIA são colocados em apreciação: A) Composição da Comissão Organizadora para 36 
o processo de consulta para sucessão do Diretor da FEF – gestão 2022-2026; B) 37 

Composição da Comissão de Especialistas que emitirá parecer conclusivo referente 38 
às inscrições de concursos para provimento de carga de Professor Titular; C) Parecer 39 

de Estágio Probatório Docente, interessada Professora Doutora Lígia de Moraes 40 
Antunes Correa; D) Parecer da Comissão Permanente referente a inscrição do 41 

Professor Doutor Bruno Rodrigues no concurso para obtenção do Título de Livre 42 
Docente na Área de Atividade Física, Adaptação e Saúde, na disciplina EF732 – 43 
Atividade Física para Grupos Diferenciados, Departamento FEF- 44 

Multidepartamental; E) Composição da Comissão Julgadora do concurso para 45 
obtenção do Título de Livre Docente na Área de Atividade Física, Adaptação e 46 

Saúde, na disciplina EF732 – Atividade Física para Grupos Diferenciados, 47 
Departamento FEF-Multidepartamental; F) Parecer da Comissão Permanente 48 
referente a inscrição do Professor Doutor Marco Carlos Uchida no concurso para 49 
obtenção do Título de Livre Docente na Área de Biodinâmica do Movimento, na 50 
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https://www.fef.unicamp.br/fef/contatos/renato-barroso-da-silva
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disciplina EF309 - Cinesiologia, Departamento FEF-Multidepartamental; G) 1 

Composição da Comissão Julgadora do concurso para obtenção do Título de Livre 2 
Docente na Área de Biodinâmica do Movimento, na disciplina EF309 - Cinesiologia, 3 
Departamento FEF-Multidepartamental; H) Parecer da Comissão Permanente 4 

referente a inscrição da Professora Doutora Laurita Marconi Schiavon no concurso 5 
para obtenção do Título de Livre Docente na Área de Esporte e Treinamento, nas 6 
disciplinas EF445 – Ginástica Artística e EF645 – Aprofundamento em Ginástica 7 
Artística, Departamento FEF-Multidepartamental; I) Composição da Comissão 8 
Julgadora do concurso para obtenção do Título de Livre Docente na Área de Esporte 9 

e Treinamento, nas disciplinas EF445 – Ginástica Artística e EF645 – 10 
Aprofundamento em Ginástica Artística, Departamento FEF-Multidepartamental; J) 11 
Resolução Interna DCE-FEF Nº 01/2022 - Abertura e Edital de Inscrições no 12 
concurso Público de provas e títulos para provimento de um cargo de Professor 13 
Doutor, nível MS-3.1 em RTP, com opção preferencial para o RDIDP, na área de 14 

Esporte e Treinamento, nas disciplinas: EF209 – Atletismo e EF661 - 15 
Aprofundamento em Atletismo; K) Resolução Interna DCE-FEF Nº 02/2022 16 

Abertura e Edital de Inscrições no concurso Público de provas e títulos para 17 
provimento de um cargo de Professor Doutor, nível MS-3.1 em RTP, com opção 18 
preferencial para o RDIDP, na área de Esporte e Treinamento, nas disciplinas: EF447 19 
- Handebol, EF647 - Aprofundamento em Handebol, EF442 - Futebol de Campo, 20 

EF642 - Aprofundamento em Futebol de Campo, EF443 – Futsal e EF643 – 21 
Aprofundamento em Futsal; L) Resolução Interna DEAFA-FEF Nº 04/2022 - 22 

Abertura e Edital de Inscrições no concurso Público de provas e títulos para 23 
provimento de um cargo de Professor Doutor, nível MS-3.1 em RTP, com opção 24 
preferencial para o RDIDP, na área de Educação Física e Sociedade, na disciplina 25 

EF315 - Luta; M) Resolução Interna DEFH-FEF Nº 07/2022 - Abertura e Edital de 26 

Inscrições no concurso Público de provas e títulos para provimento de um cargo de 27 
Professor Doutor, nível MS-3.1 em RTP, com opção preferencial para o RDIDP, na 28 
área de Educação Física e Sociedade, na disciplina EF413 – Sociologia do Esporte; 29 

N) Resolução Interna DEAFA-FEF Nº 03/2022 - Abertura e Edital de Inscrições no 30 
concurso público de provas e títulos, para provimento de 01 cargo de Professor 31 

Titular, nível MS-6, na área de Atividade Física, Adaptação e Saúde, na disciplina 32 

EF512 - Adaptações Orgânicas ao Treinamento Físico; O) Resolução Interna DCE-33 
FEF Nº 03/2022 - Abertura e Edital de Inscrições no concurso público de provas e 34 

títulos, para provimento de 01 cargo de Professor Titular, nível MS-6, na área de 35 
Esporte e Treinamento, nas disciplinas EF441 – Basquetebol e EF641 – 36 
Aprofundamento em Basquetebol; P) Resolução Interna DEFH-FEF Nº 01/2022 - 37 

Abertura e Edital de Inscrições no concurso público de provas e títulos, para 38 
provimento de 01 cargo de Professor Titular, nível MS-6, na área de Educação Física 39 

e Sociedade, na disciplina EF832 - Políticas Públicas em Educação Física; Q) 40 
Resolução Interna CPG-FEF Nº 06/2022 - Parecer referente ao relatório final das 41 

atividades desenvolvidas pelo Professor Doutor Allan da Silva Pinto, no estágio de 42 
Pós-Doutorado, sob a supervisão da Professora Doutora Fulvia de Barros Manchado 43 
Gobatto, no período de setembro de 2019 a julho de 2021, com financiamento da 44 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; R) Resolução Interna CPG-45 
FEF Nº 07/2022 - Parecer referente ao cadastramento do Professor Doutor Luiz 46 

Vieira da Silva Neto, como Professor Participante Temporário no Programa de Pós- 47 
Graduação, para coorientar o discente de Doutorado Bruno Henrique Pignata; S) 48 
Resolução Interna CPG-FEF Nº 08/2022 - Parecer referente ao cadastramento do 49 
Professor Doutor Alex Castro, como Professor Participante Temporário no Programa 50 
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de Pós-Graduação, para coorientar o discente de Mestrado Marcus Vinícius Mattos 1 

Abreu dos Santos; T) Resolução Interna CPG-FEF Nº 17/2022 - Parecer referente ao 2 
estágio de Pós-Doutorado do Professor Doutor Thiago Mattos Frota de Souza, sob a 3 
supervisão do Professor Doutor Marco Carlos Uchida, no período de fevereiro de 4 

2022 a janeiro de 2025, com bolsa de pós-doutoramento cedida a partir do convênio 5 
celebrado entre a Unicamp e a Samsung; U) Resolução Interna DEFH-FEF Nº 6 
05/2022 - Parecer favorável à solicitação do Professor Doutor Edivaldo Góis Junior 7 
para o exercício de atividade simultânea, para atuar como Consultor Ad Hoc na 8 
avaliação quadrienal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 9 

Superior - CAPES, a partir de 17/02/2022, pelo período de 02 meses; V) Resolução 10 
Interna DEFH-FEF Nº 06/2022 - Parecer favorável à solicitação da Professora 11 
Doutora Helena Altmann para o exercício de atividade simultânea, a fim de ministrar 12 
uma aula no curso online de “Educação Física Escolar: Fundamentos teóricos 13 
metodológicos da Educação Física Escolar, em sábado, 21 de maio de 2022, 14 

totalizando três horas; W) Pareceres favoráveis ao Relatório de Atividades de 15 
Docência, Extensão e Pesquisa – RADEP, Professor Doutor Odilon José Roble 16 

Período: 01/12/2018 a 30/11/2021 e X) Pareceres  favoráveis ao Relatório de 17 
Atividades de Docência, Extensão e Pesquisa – RADEP  Professora Doutora Silvia 18 
Cristina Franco Amaral Período: 01/01/2017 a 31/12/2021. Após apreciação, o 19 
Senhor Diretor abre para os destaques, sendo os ITENS A, B, D, E, G e I destacados 20 

pela mesa. A Professora Carmen Lúcia Soares destaca os ITENS D, H, J, K e U. A 21 
Professora Karine Jacon Sarro destaca os ITENS J, K, L e M. Os itens não destacados 22 

são colocados em votação em bloco – APROVADOS. Abrindo as discussões, ITEM 23 
A - Composição da Comissão Organizadora para o processo de consulta para 24 
sucessão do Diretor da FEF (gestão 2022-2026), é apresentada as seguintes 25 

indicações: Representação Docente por Categoria: MS-3 – Professor Doutor Marco 26 

Carlos Uchida; MS-5 – Professor Doutor José Irineu Gorla. Representação Discente 27 
da Pós-Graduação: Titular – Maísa Ferreira; Suplente – Matheus Jancy Bezerra 28 
Dantas. Representação da Carreira PAEPE: Senhora Luciana Rodrigues. Secretária 29 

Executiva: Senhora Tânia Gomes Felipe.  O Senhor Diretor explica que não foram 30 
encaminhadas as indicações para MS-6 e para Discente de Graduação 31 

Titular/Suplente, e que se não houver indicações neste momento, a Comissão ficará 32 

sem as respectivas representações. Na sequência, o nome do Professor Doutor Edison 33 
Duarte é indicado para a representação MS-6, já a categoria Discente da Graduação 34 

Titular/Suplente ficará sem indicação, pois não há membro da categoria presente na 35 
sessão. Não havendo manifestações, o ITEM A é colocado em votação – 36 
APROVADO. O Senhor Diretor informa que será enviado à Comissão Organizadora 37 

um pré-calendário com sugestão de cronograma para os trabalhos. ITEM B - 38 
Composição da Comissão de Especialistas que emitirá parecer conclusivo referente 39 

às inscrições de concursos para provimento de cargo de Professor Titular, o Senhor 40 
Diretor explica que será preciso montar uma Comissão Permanente para o referido 41 

concurso ou aproveitar a Comissão já instituída do Concurso de Professor MS-3 e 42 
Livre Docente. Informa que, hoje, a Comissão Permanente dos concursos para 43 
preenchimento de vaga de Professor Doutor MS-3 e obtenção do Título de Livre 44 

Docente, instituída pela Portaria do Diretor nº 11/2021, é composta pelo Prof. Dr. 45 
João Paulo Borin (Representante da Direção), Profa. Dra Olívia Cristina F. Ribeiro 46 

(Representante MS-3), Profa. Dra. Elaine Prodócimo (Representante MS-5) e Prof. 47 
Dr. Antônio Carlos de Moraes (Representante MS-6). A Professora Carmen Lúcia 48 
Soares manifesta-se favorável à sugestão da mesa, dizendo que a comissão é 49 
plenamente representativa e legítima para fazer o julgamento das inscrições. O 50 
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https://drive.google.com/drive/folders/1hdCENPkyyLW-HY-4naDDAcRcs0N5bMve?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hdCENPkyyLW-HY-4naDDAcRcs0N5bMve?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hdCENPkyyLW-HY-4naDDAcRcs0N5bMve?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dwr6nZVP2K6MDXWGPcfBMpvDJW9lkvCY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dwr6nZVP2K6MDXWGPcfBMpvDJW9lkvCY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dwr6nZVP2K6MDXWGPcfBMpvDJW9lkvCY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dwr6nZVP2K6MDXWGPcfBMpvDJW9lkvCY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iPguc0t2YZ1ynjrv455q1Tgn5oobMVXl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iPguc0t2YZ1ynjrv455q1Tgn5oobMVXl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iPguc0t2YZ1ynjrv455q1Tgn5oobMVXl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iPguc0t2YZ1ynjrv455q1Tgn5oobMVXl?usp=sharing
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Professor Edison Duarte concorda com a Professora Carmen Lúcia Soares, dizendo 1 

que, em seu entendimento, está plenamente dentro das normas, salientando ainda a 2 
presença de um representante MS-6, o Prof. Antônio Carlos de Moraes, que possui 3 
um bom conhecimento das normas. O Senhor Diretor complementa as informações 4 

dizendo que a Comissão de Especialistas referente às inscrições de concursos para 5 
provimento de cargo de Professor Titular, que será composta pelos mesmos membros 6 
da Comissão Permanente para concurso de MS-3 e MS-5, será instituída por uma 7 
Resolução Congregação-FEF. Não havendo objeções, o ITEM B é colocado em 8 
votação – APROVADO. ITEM D - Parecer da Comissão Permanente referente a 9 

inscrição do Professor Doutor Bruno Rodrigues no concurso para obtenção do Título 10 
de Livre Docente na Área de Atividade Física, Adaptação e Saúde - o Senhor Diretor 11 
esclarece que o documento já foi corrigido, e pergunta à Professora Carmen Lúcia 12 
Soares se o seu destaque estaria relacionado a essa mesma questão, sendo respondido 13 
que sim. Não havendo mais observações, o ITEM D é colocado em votação – 14 

APROVADO com 1(uma) abstenção. ITEM E - Composição da Comissão Julgadora 15 
do concurso para obtenção do Título de Livre Docente na Área de Atividade Física, 16 

Adaptação e Saúde, na disciplina EF732 - o Senhor Diretor apresenta a sugestão de 17 
nomes para apreciação, reforçando que todos os nomes indicados já possuem a 18 
declaração de ausência de conflito de interesse: Membros Titulares: Professor Doutor 19 
Lício Augusto Velloso – Professor Titular da Universidade Estadual de Campinas 20 

Professor Doutor Edison Duarte - Professor Titular da Universidade Estadual de 21 
Campinas Professora Doutora Lisete Campagno Michelini - Professora Titular da 22 

Universidade de São Paulo Professor Doutor Álvaro Reischak de Oliveira – 23 
Professor Titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Professor Doutor 24 
Heno Ferreira Lopes - Professor Livre Docente da Universidade de São Paulo 25 

Membros Suplentes: Professor Doutor José Irineu Gorla - Professor Associado da 26 

Universidade Estadual de Campinas Professor Doutor José Rodrigo Pauli – Professor 27 
Livre-Docente da Universidade Estadual de Campinas Professor Doutor Pedro Dal 28 
Lago – Professor Associado da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 29 

Alegre Professor Doutor Luis Fernando Martins Kruel - Professor Titular da 30 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul Professor Doutor Edilson Serpeloni 31 

Cyrino Professor – Titular da Universidade Estadual de Londrina. Não havendo 32 

manifestação, o ITEM E é colocado em votação – APROVADO com 1 (uma) 33 
abstenção. ITEM G - Composição da Comissão Julgadora do concurso para obtenção 34 

do Título de Livre Docente na Área de Biodinâmica do Movimento, na disciplina 35 
EF309 – Cinesiologia, o Senhor Diretor apresenta a sugestão de nomes para 36 
apreciação: Membros Titulares: Professor Doutor Ricardo Machado Leite de Barros 37 

- Professor Titular da Universidade Estadual de Campinas Professor Doutor Sérgio 38 
Augusto Cunha – Professor Livre Docente da Universidade Estadual de Campinas 39 

Professor Doutor Alberto Carlos Amadio - Professor Titular da Universidade de São 40 
Paulo Professor Doutor Jackson Cioni Bittencourt - Professor Titular da 41 

Universidade de São Paulo Professora Doutora Daniela Cristina Carvalho de Abreu 42 
– Professora Livre Docente da Universidade de São Paulo Membros Suplentes: 43 
Professor Doutor Antônio Carlos de Moraes - Professor Titular da Universidade 44 

Estadual de Campinas Professor Doutor Alberto Cliquet Júnior – Professor Titular 45 
da Universidade Estadual de Campinas Professor Doutor Luis Mochizuki - Professor 46 

Livre Docente da Universidade de São Paulo Professora Doutora Isabel de Camargo 47 
Neves Sacco - Professora Livre Docente da Universidade de São Paulo. Não havendo 48 
manifestação, o ITEM G é colocado em votação – APROVADO. ITEM H - Parecer 49 
da Comissão Permanente referente a inscrição da Professora Doutora Laurita 50 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZEx1Q_gUKmyuL9dYUZOoXM_-s3KFdsW_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZEx1Q_gUKmyuL9dYUZOoXM_-s3KFdsW_?usp=sharing
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Marconi Schiavon no concurso para obtenção do Título de Livre Docente na Área de 1 

Esporte e Treinamento, nas disciplinas EF445 – Ginástica Artística e EF645 – 2 
Aprofundamento em Ginástica Artística, o Senhor Diretor informa que o número da 3 
disciplina já foi corrigido, onde a Professora Carmen Lúcia Soares informa que seu 4 

destaque também era referente à esta correção. Não havendo mais observações, o 5 
ITEM H é colocado em votação – APROVADO. ITEM I - Composição da Comissão 6 
Julgadora do concurso para obtenção do Título de Livre Docente na Área de Esporte 7 
e Treinamento, nas disciplinas EF445 – Ginástica Artística e EF645 – 8 
Aprofundamento em Ginástica Artística, o Senhor Diretor apresenta a sugestão de 9 

nomes para apreciação, reforçando que todos os nomes indicados já possuem a 10 
declaração de ausência de conflito de interesse: Membros Titulares: Professora 11 
Doutora Ana Lúcia Guedes Pinto – Professora Titular da Universidade Estadual de 12 
Campinas Professora Doutora Carmen Lúcia Soares – Professora Titular da 13 
Universidade Estadual de Campinas Professora Doutora Ieda Parra Barbosa Rinaldi 14 

– Professora Associada da Universidade Estadual de Maringá Professora Doutora 15 
Ivana Montandon Soares Aleixo – Professora Associada da Universidade Federal de 16 

Minas Gerais Professor Doutor Samuel Souza Neto – Professor Associado da 17 
Universidade Estadual Paulista Membros Suplentes: Professor Doutor Paulo Cesar 18 
Montagner - Professor Associado da Universidade Estadual de Campinas Professor 19 
Doutor Miguel de Arruda – Professor Titular da Universidade Estadual de Campinas 20 

Professor Doutor Juarez Vieira do Nascimento – Professor Titular da Universidade 21 
Federal de Santa Catarina Professora Doutora Katia Rubio - Professora Associada da 22 

Universidade de São Paulo. Não havendo manifestação, o ITEM I é colocado em 23 
votação – APROVADO. ITEM J - Resolução Interna DCE-FEF Nº 01/2022 - 24 
Abertura e edital de inscrições no concurso público de provas e títulos para 25 

provimento de um cargo de Professor Doutor, nível MS-3.1 em RTP, com opção 26 

preferencial para o RDIDP, na área de Esporte e Treinamento, nas disciplinas: 27 
EF209/ Atletismo e EF661/Aprofundamento em Atletismo: a Professora Carmen 28 
Lúcia Soares comenta que o Professor Antônio Carlos de Moraes apontou que nos 29 

documentos do ITEM I faltam documentos relacionados ao ITEM J; o Senhor Diretor 30 
informa que o caso já foi conferido, explicando que se trata de documentação 31 

disposta no drive. Em relação aos ITENS J, K, L e M, a Professora Karine Jacon 32 

Sarro comenta que nos editais dos concursos não está mencionando a leitura de 33 
prova, já na Resolução Congregação-FEF nº 84/2016 consta a leitura de prova, 34 

explicando que a preocupação seria a inviabilidade em realizar a leitura de prova em 35 
sessão pública, caso haja um número grande de candidatos. Em resposta, a mesa 36 
sugere alterar a Resolução Congregação-FEF nº 84/2016, retirando a obrigatoriedade 37 

da leitura da prova. O Professor Edison Duarte acha pertinente a alteração, 38 
explicando que a resolução é de 2016, que seis anos atrás havia cerca de meia dúzia 39 

de candidatos e que hoje existem concursos com mais de vinte candidatos, tornando 40 
inviável a leitura pública. O Professor Marco Antonio Coelho Bortoleto concorda 41 

com a sugestão da mudança da resolução, no entanto faz uma colocação para 42 
reflexão, dizendo que a leitura da prova é um dispositivo histórico para que a parte 43 
pública da banca seja conhecida, e também para que não haja nenhum tipo de 44 

interpretação ou avaliação muito distorcida entre as provas. Diz que, caso opte pela 45 
alteração da resolução, seria interessante indicar que a leitura é opcional ou que a 46 

banca decidirá pela leitura ou não em função do número dos candidatos, ou até 47 
mesmo indicar algum mecanismo que permita o acesso ao conteúdo dessa prova. 48 
Lembra ainda que tornar público o documental expõe a qualidade das provas diante 49 
de uma audiência pública. O Professor Edison Duarte diz que a fala do Professor 50 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZEx1Q_gUKmyuL9dYUZOoXM_-s3KFdsW_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZEx1Q_gUKmyuL9dYUZOoXM_-s3KFdsW_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZEx1Q_gUKmyuL9dYUZOoXM_-s3KFdsW_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZEx1Q_gUKmyuL9dYUZOoXM_-s3KFdsW_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Zh7EV3wDhVSsbKs-s2YnUr0Uf80pMiFa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Zh7EV3wDhVSsbKs-s2YnUr0Uf80pMiFa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Zh7EV3wDhVSsbKs-s2YnUr0Uf80pMiFa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Zh7EV3wDhVSsbKs-s2YnUr0Uf80pMiFa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Zh7EV3wDhVSsbKs-s2YnUr0Uf80pMiFa?usp=sharing
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Marco Antônio é bastante interessante, e que a menção da realização de aula didática 1 

e arguição em sessões públicas seja mantida, já a questão de tornar pública a prova 2 
escrita, sugere que seja mencionada em outro parágrafo e, assim, ver a forma mais 3 
adequada – se em leitura ou de maneira exposta em algum painel por exemplo. A 4 

Professora Carmen Lúcia Soares concorda com a fala do Professor Marco Antonio 5 
sobre a publicização, complementando que é preciso evidenciar que a prova escrita 6 
é um documento que compõem o conjunto de documentos do concurso e, caso haja 7 
qualquer dúvida e/ou recurso, essas provas virão a público. O Senhor Diretor coloca 8 
em apreciação a proposta de alteração da Resolução Congregação-FEF nº 84/2016, 9 

retirando a obrigatoriedade de leitura da prova, sendo APROVADA. Solicita ao 10 
Professor Edison Duarte que encaminhe à Direção a sugestão do texto para inclusão 11 
no documento. A Professora Carmen Lúcia Soares aponta um destaque comum aos 12 
ITENS J, K, L e M: no tópico 5 dos editais, no item ‘b prova específica’, está escrito 13 
“(peso não haverá)”, diz que considera confuso para o entendimento do candidato, 14 

sugerindo que seja alterado. O Senhor Diretor concorda com a sugestão, solicitando 15 
que seja excluída a palavra “peso”. A Professora Carmen Lúcia Soares pergunta se 16 

foi definido pela Reitoria o texto onde informam que a banca examinadora será a 17 
responsável pela a elaboração das questões da prova escrita; explica que é 18 
complicado para a área de humanas, pois não trabalham com questões, e sim com 19 
elaboração de temas dissertativos. O Senhor Diretor responde que o item não é 20 

editável, não sendo possível a alteração. Não havendo mais observações, os ITENS 21 
J, K, L e M são colocados em votação –APROVADOS. ITEM U - Resolução Interna 22 

DEFH-FEF Nº 05/2022 - Parecer favorável à solicitação do Professor Doutor 23 
Edivaldo Góis Junior, exercício de atividade simultânea para atuar como Consultor 24 
Ad Hoc na avaliação quadrienal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 25 

Nível Superior/ CAPES –  a Professora Carmen Lúcia Soares explica que o Professor 26 

Antônio Carlos de Moraes apontou a necessidade de inserir o nome do interessado 27 
no início do documento. O Senhor Diretor lembra que este documento foi emitido 28 
pelo departamento e enviado à Secretaria Administrativa em PDF. A Professora 29 

Silvia Cristina Franco Amaral, Chefe do Departamento de Educação Física e 30 
Humanidades, pede a palavra e diz que não entendeu a necessidade de colocar o nome 31 

do interessado no título de referência, já que o nome do mesmo é citado no corpo do 32 

texto, lembrando ainda que em outras solicitações foi utilizado o mesmo padrão e 33 
não houve problema. A mesa considera que a questão não altera a Resolução e que 34 

não há necessidade de alteração, visto que o nome do interessado é citado no 35 
documento. Não havendo mais observações, o ITEM U é colocado em votação – 36 
APROVADO. Vencida a Ordem do Dia, o Senhor Diretor pede que os interessados 37 

se inscrevam para o Expediente, lembrando que a palavra primeiramente estará com 38 
os Coordenadores. A Professora Silvia Cristina Franco Amaral pede a palavra para 39 

justificar que a sua conexão de internet caiu no momento da votação dos concursos, 40 
dizendo que gostaria que ficasse registrada a sua abstenção, pois é interessada em um 41 

dos concursos. A Professora Carmen Lúcia Soares observa que é preciso haver mais 42 
clareza em relação as abstenções, dizendo que não há necessidade em se abster em 43 
tudo, pois o que está sendo votado não tem nada de interesse conflitivo do ponto de 44 

vista do chamado ‘conflito de interesse’, ao contrário de uma participação em banca, 45 
por exemplo. O Senhor Diretor concorda com a observação, mas menciona a 46 

importância de que a casa também entenda a plena liberdade de manifestação das 47 
pessoas. O Coordenador de Graduação, Professor Sergio Giglio Settani, registra com 48 
pesar o falecimento do discente Jorge Figueiredo Alves - estudante indígena, e 49 
também o empenho da Direção e da Pró-Reitoria em viabilizar a assistência junto à 50 

https://drive.google.com/drive/folders/1hh2Rax23YAW4rZnQdQtG8KsuxALW0ajz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hh2Rax23YAW4rZnQdQtG8KsuxALW0ajz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hh2Rax23YAW4rZnQdQtG8KsuxALW0ajz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hh2Rax23YAW4rZnQdQtG8KsuxALW0ajz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hh2Rax23YAW4rZnQdQtG8KsuxALW0ajz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hh2Rax23YAW4rZnQdQtG8KsuxALW0ajz?usp=sharing
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família do aluno. Comunica que o calendário da DAC foi atualizado, sendo o início 1 

das aulas em 14/03/22 e o término em 23/07/22; o início do segundo semestre está 2 
previsto para 15/08/22. Informa que as salas de aulas estão praticamente organizadas, 3 
agradecendo aos setores de Atendimento Técnico Didático e de Infraestrutura pelo 4 

empenho na organização. Em substituição ao Professor Renato Barroso da Silva, 5 
Coordenador de Pós-Graduação, o Professor Edivaldo Góis Júnior informa que as 6 
bancas de mestrado e doutorado, obrigatoriamente, serão bancas online até 30/abril, 7 
as aulas, contudo, serão presenciais. Comunica que a avaliação qualitativa da pós-8 
graduação foi retomada, informando, inclusive, a sua atuação como Consultor Ad 9 

Hoc nessa avaliação, dizendo que será uma experiência muito interessante não só 10 
para ele, mas para a própria FEF. O Coordenador de Extensão, Professor Marco 11 
Antonio Coelho Bortoleto, informa que agendou uma reunião com todos os 12 
coordenadores e gestores de projetos para tratar da alteração no calendário do 13 
oferecimento dos projetos presenciais de extensão. Explica que as atividades terão 14 

início duas semanas após o começo das aulas de graduação, possibilitando uma 15 
organização mais serena das atividades da faculdade. Aproveita e pede aos 16 

coordenadores que analisem toda a conjuntura - inclusive com visitas aos espaços 17 
para saberem se o ambiente será adequado para as atividades, e que ainda, na medida 18 
do possível, reduzam o número de turmas e de participantes para que a extensão possa 19 
retomar as atividades com cautela e de maneira agradável a todos. O Coordenador do 20 

LabFEF, Professor Bruno Rodrigues, registra o esforço do Laboratório, 21 
especificamente na pessoa da funcionária Valéria Bonganha junto com a Direção, na 22 

organização e atendimento das normas sanitárias para o recebimento dos alunos. 23 
Agradece ao Professor Marco Coelho Bortoleto e a Professora Laurita Marconi 24 
Schiavon pela ajuda em conjunto na limpeza do fosso da ginástica. Deixa registrado 25 

também o término de um projeto FAEPEX, contemplados com R$ 50.000,00, 26 

possibilitando o custeio de fechaduras eletrônicas e a impermeabilização de uma sala 27 
que estava com infiltração. Informa ainda a possibilidade de concorrer a um edital 28 
FINEP para o laboratório multiusuário, que em breve a comunidade será consultada 29 

para a definição da compra de 1 (um) equipamento de alto valor, caso a FEF seja 30 
contemplada. A Chefe do Departamento de Ciências do Esporte, Professora Karine 31 

Jacon Sarro, informa que na última reunião da Congregação foi sugerido padronizar 32 

o nome da Faculdade de Educação Física em inglês, e que a mesma levou a 33 
informação ao Departamento. Diz que os docentes se manifestaram favoráveis à 34 

necessidade de padronização, mas foram contrários a adotar 35 
College of Physical Education”, justificando que a FEF não é uma escola - como é o 36 
caso da USP (“Escola de Educação Física e Esporte”), então o termo sugerido não 37 

representaria a faculdade em português. O Senhor Diretor responde que o assunto 38 
será levantado como item de pauta, no intuito de deflagrar discussões nos diversos 39 

setores da comunidade e chegar a um consenso. O Professor Marco Antonio Coelho 40 
Bortoleto faz um adendo ao comentário da Professora Karine, dizendo que vale a 41 

pena uma conversa mais ampla sobre a definição em inglês, e depois um esforço na 42 
fixação da identidade visual, com a utilização em cartões e documentos de uma 43 
maneira homogênea. O Professor Edison Duarte aproveita para sugerir a revisão do 44 

site da FEF, dizendo que há textos em inglês que estão traduzidos em nível muito 45 
básico. Fala ainda sobre a necessidade em atualizar o campo dos docentes 46 

aposentados, além de sugerir a inclusão do campo “in memoriam”. O Professor 47 
Edivaldo Góis Júnior concorda com a fala do Professor Edison, dizendo que a 48 
tradução do site da FEF para o inglês é um critério importante de avaliação da pós-49 
graduação, observando que não poderia ser um inglês de tradução ‘google’, que 50 

https://www.fef.unicamp.br/fef/index.php/contatos/laurita-marconi-schiavon
https://www.fef.unicamp.br/fef/index.php/contatos/laurita-marconi-schiavon
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enBR925BR925&q=College+of+physical+education&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjgnIGxr5v3AhWOH7kGHZjRDIcQkeECKAB6BAgDEDc
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precisaria investir em uma tradução profissional. O Senhor Diretor concorda com as 1 

manifestações e lembra que existe uma comissão que estudou as alterações do site, 2 
solicitando que os trabalhos da comissão sejam retomados; pede ainda que todas as 3 
sugestões levantadas sejam encaminhadas à Direção para as devidas providências. 4 

Prosseguindo, informa que a servidora Camila Graziela Vanni sairá de licença para 5 
tratamento de saúde e a servidora Renata Ribeiro, hoje secretária da Direção, passará 6 
a trabalhar no setor de Finanças; a servidora Tânia Gomes Felipe estará ajudando na 7 
parte de secretaria de Direção, solicitando que a comunidade tenha paciência e 8 
colabore no período de transição e adaptação. E com pesar, o Senhor Diretor registra 9 

as condolência e abraços carinhosos a toda comunidade indígena, principalmente aos 10 
familiares, pelo falecimento do aluno Jorge Figueiredo Alves. Na sequência, informa 11 
que todos os funcionários da FEF, docentes e técnico-administrativos, receberam a 12 
proposta de revisão do regimento geral da FEF para levantamento de sugestões. 13 
Explica que a revisão será amplamente discutida em todos os setores e departamentos 14 

antes de ser encaminhada para aprovação da Congregação, e que o processo de 15 
revisão está previsto para ser concluído ainda nesta gestão. Informa ainda que a partir 16 

do regimento geral, será necessária a revisão dos regimentos de todos os setores e 17 
coordenações da FEF, pois há várias incongruências que precisam ser discutidas e 18 
sanadas. A Professora Carmem Lúcia Soares comenta que a biblioteca está a mais de 19 
um ano escrevendo o seu regimento, e que a comissão, junto com a Coordenadora de 20 

Biblioteca, decidiu esperar as discussões sobre a revisão do regimento, justamente 21 
para saber se há incongruência na proposta, além da necessidade de compatibilidade 22 

com o que o Sistema de Bibliotecas da Unicamp-SBU propõe para as bibliotecas. 23 
Comenta sobre a mudança na sala das secretarias de pós-graduação, graduação e 24 
extensão, solicitando que os funcionários tenham calma no período de retorno das 25 

aulas presenciais até conseguirem se adequar e conviver em um espaço 26 

compartilhado. Finalizando, informa que a Direção fará uma reunião ampliada, 27 
híbrida, com os docentes, funcionários e representações discentes no dia 9/03, às 28 
13h30h, para informar as diretrizes do retorno das aulas presenciais. Solicita que a 29 

comunidade tenha contato com as normativas que a Unicamp está disponibilizando 30 
sobre o retorno, incluindo a cartilha que será disponibilizada pela CCG. Solicita 31 

também que neste dia as reuniões dos departamentos iniciem às15h, para que a 32 

reunião ampliada tenha tempo de sanar todas as dúvidas. Nada mais a ser tratado, o 33 
Senhor Diretor agradece a presença de todos e encerra a sessão, a qual eu, Renata 34 

Ribeiro, lavrei a presente ata.  35 

https://www.fef.unicamp.br/fef/index.php/contatos/tania-gomes-felipe

