
ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA REUNIÃO ÓRDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE 1 

EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos vinte e sete dias do mês de 2 

abril de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, reúnem-se os membros da Congregação, de 3 

forma híbrida, por videoconferência e presencialmente, sob a presidência do Senhor Diretor, 4 

Professor Doutor Orival Andries Júnior, com o comparecimento dos seguintes conselheiros: 5 

Diretor Associado - Professor Doutor Odilon José Roble; Coordenador de Pós-Graduação - 6 

Professor Doutor Renato Barroso; Coordenador de Graduação – Professor Doutor Sérgio Settani 7 

Giglio; Coordenador de Extensão – Professor Doutor Marco Antonio Coelho Bortoleto; Chefe do 8 

Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada – Professor Doutor Marco Carlos Uchida; 9 

Chefe do Departamento de Educação Física e Humanidades – Silvia Cristina Franco Amaral; 10 

Representante Docente - Categoria MS-3: Professor Doutor Mário Luiz Ferrari Nunes e Bruno 11 

Rodrigues; Categoria MS-5: Professoras Doutoras Mara Patrícia T. Chacon Mikahil e Elaine 12 

Prodócimo; Categoria MS-6: Professor(a) Doutor(a) Antônio Carlos de Moraes e Carmen Lúcia 13 

Soares; Representante Técnico Administrativo: Senhor Adalberto Demer e Senhora Giovana 14 

Verginia De Souza. Convidado: Senhor Emerson Teodorico Lopes, Coordenador Técnico de 15 

Unidade. Ausências justificadas: Professora Doutora Karine Jacon Sarro, Chefe do Departamento 16 

de Ciências do Esporte, sendo substituída pela Professora Doutora Paula Teixeira Fernandes. 17 

Havendo quórum, o presidente da Congregação inicia a 210ª Reunião Ordinária da Congregação 18 

colocando em apreciação a ata 209 da Congregação. Coloca em apreciação a ata da 209ª Reunião 19 

Ordinária, o professor Sérgio Settani Giglio relata que o seu nome constade maneira trocada na 20 

ata e solicita os devidos ajustes. A ata da 95ª da Reunião Extraordinária também é colocada em 21 

apreciação, semobservações. Não havendo mais destaques, as atas são colocadas em votação - 22 

APROVADAS.O presidente da Congregação informa que devido à vastaORDEM DO DIA, o 23 

EXPEDIENTE será realizado ao final da reunião e que devido ao grande número de itens, as 24 

manifestações não deverão ultrapassar 3 minutos de fala. O professor Dr. Marco Carlos Uchida 25 

solicita a inclusão de pauta do item AA) Edital de abertura para inscrições no concurso Público de 26 

provas e títulos para provimento de um cargo de Professor Doutor, nível MS-3.1 em RTP, com 27 

opção preferencial para o RDIDP, na área de Atividade Física, Adaptação e Saúde – Disciplinas: 28 

EF514 – Educação Física Adaptada e EF631 – Esporte Adaptado, da Faculdade de Educação Física 29 

da Universidade Estadual de Campinas, não havendo manifestações contrárias ao item de inclusão 30 

de pauta – item APROVADO. Destaques para os itens: B; F; G; H; I. O presidente da Congregação 31 

coloca os demais itens em votação; não havendo abstenções e/ou manifestações contrárias – 32 

APROVADOS.Iniciando com o destaque do item B)Elaboração da lista tríplice para Direção da FEF, 33 

o presidente da Congregação diz que foi realizada a Consulta para escolha do diretor e diretor 34 

associado na Gestão 2022-2026, sugere que a lista seja composta pelo professor Odilon José 35 

Roble, candidato mais votado e o professor João Paulo Borin. Seguindo as normativas da faculdade 36 

o professor titular mais antigo da FEF e de maior categoria, quem substituirá o Diretor e o Diretor 37 

Associado na ausência de ambos.Os professores Edson Duarte e Roberto Rodrigues Paes atendem 38 

estas condições. A professoraSílvia Cristina Franco Amaral sugere que ambos sejam consultados. O 39 

professor Dr. Marco Antonio Coelho Bortoleto sugere que alista tríplice para Direção da FEFseja 40 

composta pelo professor mais antigo na FEF. O presidente da Congregaçãocoloca em votação o 41 

item B, designando como membro da lista tríplice o professor mais antigo da FEF, sendo indicado 42 

como terceiro nome da lista tríplice o Professor Doutor Roberto Rodrigues Paes, não havendo 43 

abstenções e/ou manifestações contrárias – APROVADO. O presidente da Congregação coloca em 44 

discussão o item destacado F)Homologação em ad referendum da solicitação de exercício 45 

simultâneo de atividades do professor Mário Luiz Ferrari Nunes. O presidente da Congregação 46 

passa a palavra para a professora Silvia Cristina Franco Amaral, que esclarece que o professor 47 

Mário Luiz Ferrari Nunes foi convidado para participar comoconsultor ad hoc na avaliação 48 



quadrienal da CAPES e pediu uma excepcionalidade para que a Congregação aprovasse em ad 1 

referendumessa solicitação, pois não teve tempo hábil entre o convite e o início das atividades da 2 

CAPES. O professor Mário complementa a informação esclarecendo que as atividades referentes a 3 

este processo na CAPES foram retomadas de maneira repentina. O presidente da Congregação 4 

coloca o item em votação; não havendo abstenções e/ou manifestações contrárias – APROVADO. 5 

Seguindo para o próximo item destacado G)ato de nomeação do comitê editorial da revista 6 

Conexões da FEF, o presidente da Congregação passa a palavra para a professora Carmen Lucia 7 

Soares, que agradece publicamente ao professor Edivaldo Góis Júnior e aos demais colegas jovens 8 

que se dispuseram a continuar o trabalho de divulgação da revista Conexões, relata que a revista 9 

Conexões passou a ser o periódico mais consultado da Unicamp durante a presidência do 10 

professor Edivaldo Góis Júnior. O presidente da Congregaçãoesclarece que foi sugerida a 11 

nomeação do professor Alcidescomo editor chefe da revista Conexões, entretanto seguindo o art. 12 

3º do regimento da revista Conexões: “A Conexões será administrada por um Comitê editorial 13 

composto por editores científicos e um editor Chefe, impreterivelmente docente da FEF-Unicamp,  14 

eleito pelo Comitê Editorial, homologado pela Congregação da Faculdade e com mandato de dois 15 

anos (..)”, segundo o regimento da revista o professor que está sendo indicadofica impossibilitado 16 

de exercer o cargo de editor Chefe, já que não faz parte do quadro docente da FEF. O professor 17 

Renato Barroso informa que foi encaminhado um novo regimento que tem este item corrigido e 18 

sugere que este item seja retirado de pauta e retorne após a correção do regimento da revista 19 

‘Conexões’. O Presidente da Congregação esclarece que o mandato do professor Edivaldo Góis 20 

Júnior como editor Chefe termina em 14 de junho de 2022, que as modificações do regimento da 21 

revista ‘Conexões’ só poderão ocorrer após a apreciação e aprovação do regimento geral da FEF e 22 

informa que ainda há tempo hábil para realizar esta consulta. A Professora Paula Teixeira 23 

Fernandes relata que o DCE não teve conhecimento e não houve consulta aos docentes se haveria 24 

interesse. O professor Marco Carlos Uchida questiona se o item é referente apenas à nomeação 25 

do editor Chefe ou a todo Comitê editorial. A professora Carmen Lucia Soares esclarece que a 26 

revista não é submetida a departamentos como são outros assuntos, o Comitê editorial é interno 27 

e externo e definetoda a estrutura da revista, que o editor chefe/administrativo e executivo não é 28 

uma discussão do departamento e sim os interessados se colocam à disposição dos editores e por 29 

esta razão não seria uma discussão realizada no âmbito departamental. A professora Elaine 30 

Prodócimo pergunta sobre a alteração do regimento da revista ‘Conexões’ mencionado pelo 31 

professor Renato Barroso.  O professor Renato Barroso esclarece que houve uma proposta de 32 

alteração do regimento da revista ‘Conexões’, entretanto o item não foi incluído, pois só poderão 33 

ocorrer após a apreciação e aprovação do regimento geral da FEF. O Presidente da Comissão 34 

esclarece que se o item for retirado de pauta ele deve obrigatoriamente ser incluído na pauta da 35 

próxima reunião da Congregação que ocorrerá em 22 de junho de 2022, que será posterior ao 36 

término do mandato do professor Edivaldo Góis Júnior como editor Chefe da revista, entretanto 37 

não há impedimentos para que seja feito um mandato-tampão. O Presidente da Congregação 38 

propõe a retirada de pauta. Em votação o item G, não havendo abstenções e/ou manifestações 39 

contrárias – item APROVADO. O presidente da Congregação esclarece que a professora Helena 40 

Altmann precisa se retirar da reunião e por isso solicitou a inversão dos itens I e H. O presidente da 41 

Congregação informa que o destaque da mesa do item I) Sugestão da Comissão de Avaliação no 42 

processo de promoção pormérito da carreira PAEPE, de alteração da resolução Congregação FEF 43 

nº 67/2021, referente às métricas para avaliação dos servidores inscritos no processo é referente 44 

ao erro no número da Resolução,sendo o número correto Resolução 01/2021 e parabeniza o 45 

trabalho realizado pela Comissão. A professora Helena Altmann esclarece que a Comissão 46 

identificou alterações necessárias nodocumento referente às sugestões de métricas para 47 

avaliação, menciona que nos critérios de avaliação para progressão vertical dos níveis: MÉDIO 48 



(sem GR), MÉDIO (com GR) e SUPERIOR (sem GR), houve alteração da numeração das perguntas 1 

para adequar-se aosrelatórios finalizados no sistema da DGRH eo sistema gerou um número 2 

específico para a justificativa da pergunta 3 e como as perguntas são correlatas, a pontuação a ser 3 

atribuída será única para asquestões 3 e 4. A professora Helena Altmann também informa que nos 4 

critérios de avaliação para progressão vertical do nível: SUPERIOR (com GR) houvealteração da 5 

numeração das perguntas para adequar-se aos relatórios finalizados e acréscimodo item de 6 

avaliação: Exercício de Liderança diante da própria equipe, a fim de contemplartodas as perguntas 7 

contidas no questionário, também esclarece que as alterações não impactam os princípios e o 8 

conjunto da proposta aprovada pelaCongregação da FEF e queos servidores de nível superior com 9 

GR foram informados dessaadequação em reunião realizada em 13 de abril de 2022, expressando 10 

concordância com amesma. Informa que a DGRH também está ciente e que não há nenhum 11 

prejuízo. O presidente da Congregação coloca o item I em votação; não havendo abstenções e/ou 12 

manifestações contrárias – item APROVADO. O Presidente da Congregação passa para o próximo 13 

item de destaque H) Proposta de alteração do Regimento Interno da FEF. O professor Sergio 14 

Settani Giglio parabeniza o trabalho realizado pela Comissão e pergunta sobre a possibilidade de 15 

recondução do representante discente após 01 ano como representante, visto que há muita 16 

dificuldade em ter representantes nesta categoria e também diz que o regimento foi atualizado 17 

em março de 2022 e a organização da carga didática era da chefia do departamento, sendo hoje 18 

atribuído à Coordenação, e que as chefias de departamento poderiam estar presentes na reunião 19 

de Coordenação, o que deixaria as atividades mais conectadas. O Presidente da Congregação 20 

parabeniza e agradece à Comissão e passa a palavra ao professor Antônio Carlos de Moraes. O 21 

professor Antônio Carlos diz que em relação ao questionamento referente à representação 22 

discente, o Regimento interno da FEF segue o estatuto geral da universidade, não sendo uma 23 

decisão interna à faculdade. Em relação à representação da Comissão de Graduação relata que a 24 

Comissão após ampla discussão achou prudente não delegar ao chefe de departamento, pois seria 25 

mais uma atribuição da chefia de departamentos e sugere que os departamentos indiquem 26 

internamente, mas que esta sugestão não esteja fixada no regimento interno. Lembra que a 27 

decisão final é da Congregação, e que a Comissão se pautou nas legislações vigentes, preservando 28 

a história da faculdade, que a Comissão iniciou os trabalhos em outubro de 2019 e nesse ínterim 29 

houve também a atualização do estatuto da Universidade, quando foram necessários alguns 30 

ajustes no novo regimento e que a Comissão se mantém disponível para qualquer esclarecimento. 31 

A professora Silvia Cristina Franco Amaral diz que é contra a atribuição desta responsabilidade à 32 

chefia dos departamentos, que no período da direção do professor Paulo César Montagner foi 33 

decidido que esta atividade seria mais adequada à coordenação de graduaçãoe que a presença 34 

das chefias não vai garantir uma “visão do todo”. O professor Marco Antonio Bortoleto diz que 35 

concorda com a professora Silvia Cristina Franco Amaral e sugere que a coordenação pode 36 

convidar os chefes para debates pontuais e que as atividades devem ser divididas em mais níveis e 37 

que é necessária a ajuda de todos, que a questão não deve constar no regimento, mas sim ser 38 

debatido entre todos. O professor Antonio Carlos de Moraes esclarece todo o histórico da 39 

Faculdade de Educação Física e que o intuito era deixar o regimento interno da FEF conciso, mas 40 

contemplando todos os itens de maneira ampla. O professor Renato Barroso parabeniza à 41 

Comissão e faz um questionamento sobre a composição das comissões de graduação, pesquisa e 42 

extensão referente à eleição do representante dos servidores técnico-administrativo, perguntando 43 

quem seriam os “pares”. O professor Antonio Carlos de Moraes informa que houve uma tentativa 44 

de uniformizar a composição das comissões e das votações, relatando que não há representação 45 

de servidor técnico-administrativo somente na comissão de pós-graduação. E que todos os 46 

servidores técnico-administrativos são votantes nas comissões, devido à representação ser 47 

pequena em determinada categoria. Informa que também é necessária a representação docente 48 



de outras unidades. A professora Elaine questiona se haveria também a necessidade de um 1 

representante da fonoaudiologia. A professora Silvia Cristina Franco Amaral esclarece que neste 2 

caso trata-se de uma obrigatoriedade legal. O professor Antonio Carlos sugere a inclusão da 3 

palavra “FEF” no item do regimento referente à representação docente (art 47º §5º). O presidente 4 

da Congregação coloca o item H em votação; não havendo abstenções e/ou manifestações 5 

contrárias – item APROVADO. O presidente da congregação coloca em discussão o item de 6 

inclusão de pauta AA. O professor Marco Carlos Uchida informa que o concurso é referente às 7 

disciplinas EF 514 – educação física adaptada e EF 631 – esporte adaptado fazem parte da área de 8 

atividade física, adaptação e saúde. O presidente da Congregação coloca o item AA em votação; 9 

não havendo abstenções e/ou manifestações contrárias – item APROVADO. O Presidente da 10 

Congregação inicia o expediente. A professora Paula Teixeira Fernandes agradece em nome do 11 

DCE todo o trabalho do professor Orival Andries Júnior. O professor Antônio Carlos de Moraes diz 12 

que existem problemas com o campo de futebol antes mesmo do início desta gestão, relata que 13 

no dia 26 de abril ministrou aula à noite no campo e que, além dos restos de grama que foram 14 

aglomerados no centro do campo, foram encontrados pedaços de concreto e pedaços de ferro, 15 

trazendo riscos à integridade física dos alunos e que 3 alunos o procuraram dizendo que não 16 

poderiam participar das aulas práticas, pois haviam se machucado durante o uso do campo fora do 17 

horário de aula. O professor Antônio Carlos de Moraes relata que em um total de 36 lâmpadas, 18 

apenas 09 lâmpadas estão funcionando, diz que não pode continuar ministrando as aulas com 19 

estas condições, que no dia 04 de abril solicitou reparos à infraestrutura e que a infraestrutura não 20 

o retornou até o presente momento e que recebeu um comunicado do setor dizendo que durante 21 

as férias de julho seria preciso fechar o campo de futebol devido às reformas da pista e que os 22 

reparos são urgentes e necessários. O professor Marco Carlos Uchida em nome do DEAFA 23 

parabeniza ao professor Orival e deseja sucesso na nova etapa. A professora Silvia Cristina Franco 24 

Amaral em nome do DEFH parabeniza a gestão. A professora Olívia Cristina Ferreira Ribeiro relata 25 

que a Comissão de Biblioteca da FEF em reunião ordinária do dia 16/03/2022 tomou 26 

conhecimento sobre o descarte de livros novos de educação física. Ressalta  que nem as 27 

bibliotecárias Dulce e Andréia e tão pouco a Comissão foram consultados sobre o procedimento 28 

que seria realizado, relata que as bibliotecárias resgataram os exemplares e doaram como mimo 29 

dois livros a cada aluno ingressante  de graduação, evitando o procedimento de descarte dos 30 

mesmos.  A professora Olívia Cristina Ferreira Ribeiro diz que a comissão de biblioteca entende 31 

que a falta de informação e comunicação fez com que este lamentável procedimento fosse 32 

realizado e se coloca à disposição para auxiliar e orientar no encaminhamento de questões deste 33 

tipo. A servidora Giovana Vergínia de Souza agradece ao professor Orival em nome dos servidores 34 

técnico-administrativos. O professor Marco Antonio Bortoleto solicita que todos auxiliem na 35 

divulgação da corrida do HC e da FEF e agradece à gestão do professor Orival. O professor Renato 36 

Barroso agradece em nome da pós-graduação ao professor Orival, deseja boa sorte aos 37 

professores Odilon e João Paulo Borin. O professor Sérgio Settani Giglio agradece ao professor 38 

Orival e Odilon pela gestão, informa que a graduação foi contemplada em 120 mil reais no projeto 39 

‘ALEGRA’ e reforça que no dia 24 de maio haverá a avaliação do curso. O professor Odilon 40 

agradece ao professor Orival e ao apoio administrativo. O Presidente da Congregação esclarece 41 

que houve um equívoco dos terceirizados em relação ao descarte dos livros, sem autorização da 42 

direção ou coordenação de biblioteca, informa que houve processo seletivo temporário para 43 

administrador com 22 inscritos e 11 candidatos. O presidente da congregação apresenta o 44 

relatório de gestão e informa que o relatório está disponível para consulta de maneira física e 45 

virtual. Não havendo mais nenhum comunicado, O Senhor Diretor agradece a participação de 46 

todos, e encerra a reunião, a qual, eu, Thaís Todaro de Carvalho Buzo, lavrei a presente ata. 47 

 48 


