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ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ÓRDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA 1 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos vinte e três 2 
dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, reuniram-se os membros da 3 
Congregação, de forma híbrida, por videoconferência e presencialmente, sob a presidência do 4 
Senhor Diretor, Professor Doutor Odilon José Roble, com o comparecimento dos seguintes 5 
conselheiros: Diretor Associado - Professor Doutor João Paulo Borin; Coordenador de Pós-6 
Graduação - Professor Doutor Renato Barroso da Silva; Coordenador de Graduação – Professor 7 
Doutor Sérgio Settani Giglio; Coordenador de Extensão – Professor Doutor Marco Antonio Coelho 8 
Bortoleto; Chefe do Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada – Professora Doutora 9 
Maria Luiza Tanure Alves; Chefe do Departamento de Educação Física e Humanidades – Professora 10 
Doutora Silvia Cristina Franco Amaral; Chefe do Departamento de Ciências do Esporte – Professora 11 
Doutora Karine Jacon Sarro; Representantes Docente - Categoria MS-3: Professores Doutores 12 
Mário Luiz Ferrari Nunes e Bruno Rodrigues; Categoria MS-5: Professora Doutora Elaine 13 
Prodócimo; Categoria MS-6: Professor Doutor Antônio Carlos de Moraes e Professora Doutora 14 
Carmen Lucia Soares; Representantes Técnico Administrativo: Senhor Adalberto Demer e Senhora 15 
Giovana Vergínia de Souza. Convidado: Senhor Emerson Teodorico Lopes, Coordenador Técnico de 16 
Unidade. Havendo quórum, o Presidente da Congregação iniciou a 211ª Reunião Ordinária da 17 
Congregação informando que as reuniões da Congregação iniciarão a transição para o novo 18 
regimento da FEF e serão realizadas algumas mudanças nos procedimentos. O Presidente da 19 
Congregação colocou em apreciação as atas extraordinárias de número 96 e 97 e ordinária de 20 
número 210 da Congregação. O Professor Doutor Mário Luiz Ferrari Nunes relatou que a sua 21 
ausência foi justificada previamente por e-mail e não constou na ata da 97ª reunião 22 
extraordinária. O Professor Doutor Antonio Carlos de Moraes relatou que identificou palavras 23 
unidas nas atas, necessitando de revisão ortográfica. A Professora Doutora Silvia Cristina Franco 24 
Amaral solicitou a inclusão na ata do título de ‘Professora Doutora’ em seu nome. O Professor 25 
Doutor Renato Barroso da Silva solicitou que as atas sejam votadas de maneira separada. O 26 
Presidente da Congregação informou que os problemas nas atas foram registrados e serão 27 
solucionados pela secretaria e colocou em votação a ata de número 210, da reunião ordinária 28 
realizada em vinte e sete de abril de dois mil e vinte e dois. Não havendo nenhuma abstenção 29 
e/ou manifestação contrária – APROVADO. O Presidente da Congregação colocou em votação a 30 
ata de número 96 da reunião extraordinária realizada em onze de maio de dois mil e vinte e dois, 31 
com 01 abstenção – APROVADO. O Presidente da Congregação colocou em votação a ata de 32 
número 97 da reunião extraordinária realizada em oito de junho de dois mil e vinte e dois, com 02 33 
abstenções – APROVADO. O Presidente da Congregação iniciou a ORDEM do dia solicitando que os 34 
interessados em se inscrever se manifestassem. Além da mesa e das coordenações já inscritas, o 35 
Professor Doutor Mário Luiz Ferrari Nunes se inscreve para o expediente. Finalizadas as inscrições 36 
do expediente, o Presidente da Congregação informou que a mesa destacou os itens A, C, E, G, I, 37 
K, M, O, Q, S, U, W e X e perguntou aos conselheiros se haveriam mais destaques. O Professor 38 
Doutor Antonio Carlos destacou o item H. O Presidente da Congregação colocou os itens B, D, F, J, 39 
L, N, P, R, T, V, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM e AN para votação em bloco. 40 
Não havendo abstenções ou manifestações contrárias – APROVADOS. O Presidente da 41 
Congregação informou que o item referente à nomeação do Comitê editorial da revista 42 
“Conexões” que foi retirado de pauta na 210ª reunião da Congregação, deveria ser incluído na 43 
presente reunião, entretanto devido aos trâmites do processo, o item será incluído na próxima 44 
pauta, o que está de acordo com as normativas vigentes. O Presidente da Congregação passou 45 
para o item A) A Indicação de Membros (titular e suplente) para compor o Conselho Superior 46 
NEPAM (biênio 2022-2024), conforme Ofício NEPAM nº 20/2022, e relatou que a mesa destacou o 47 
item para informar que a sugestão para a composição do Conselho é a Professora Doutora Silvia 48 
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Cristina Franco Amaral, como membro titular e a Professora Doutora Carmen Lúcia Soares, como 1 
membro suplente. Não havendo manifestações contrárias, o Presidente da Congregação colocou o 2 
item em votação e não havendo manifestações contrárias e/ou abstenções – APROVADO. O 3 
Presidente da Congregação iniciou a discussão do item C) Homologação das Atas do processo de 4 
consulta para as Coordenações (GRADUAÇÃO – Professor Doutor Sérgio Settani Giglio, EXTENSÃO 5 
– Professora Doutora Karine Jacon Sarro, LABFEF – Professor Doutor Bruno Rodrigues, BIBLIOTECA 6 
– Professora Doutora Helena Altmann) para o mandato de primeiro de julho de dois mil e vinte e 7 
dois a trinta de junho de dois mil e vinte e quatro e informou que será realizada uma consulta para 8 
eleger o novo chefe do DCE, já que a Professora Doutora Karine foi eleita como Coordenadora de 9 
Extensão. O Presidente da Congregação sugeriu que em relação ao representante da categoria 10 
MS3, seja realizado um mandato tampão, informou que realizou uma consulta à Procuradoria 11 
Geral em relação à segurança jurídica da informação de que o Professor Doutor Bruno Rodrigues 12 
foi votado como coordenador do LABFEF e após houve a criação do cargo de Coordenador de 13 
Pesquisa e que é correto o entendimento de que o Professor Doutor Bruno pode assumir o cargo 14 
de Coordenador de Pesquisa. O Professor Doutor Renato Barroso da Silva questionou se haveria a 15 
necessidade de um mandato tampão para a categoria MS-3, visto que o mesmo caso ocorreu há 16 
alguns anos e a categoria permaneceu com apenas um representante. O Presidente da 17 
Congregação esclareceu que em respeito às normas o correto seria a realização de um mandato 18 
tampão, visto que a quantidade de membros que compõe a Congregação deve ser respeitada e 19 
coloca em votação o item C, não havendo abstenções e/ou manifestações contrárias – 20 
APROVADO. O Presidente da Congregação colocou em discussão o item E) Constituição da 21 
Comissão de Especialistas para emissão de parecer de mérito, com indicação ao Prêmio de 22 
Reconhecimento Acadêmico Docente pela Dedicação ao Ensino de Graduação – 2022 e esclareceu 23 
que os nomes indicados são sugeridos pelos departamentos, mas é a Congregação que deve 24 
realizar a indicação da composição da Comissão. A Professora Doutora Silvia Cristina Franco 25 
Amaral questionou se não seria necessária a indicação de três membros externos à Unicamp. O 26 
Presidente da Congregação esclareceu que três membros precisam ser externos à FEF, mas não é 27 
necessário ser também externo à Unicamp. A Professora Doutora Elaine Prodócimo informou que 28 
a titulação correta da Professora Doutora Eliana Ayub é ‘livre docente’. O Presidente da 29 
Congregação esclareceu que caberá prioritariamente ao Diretor ou na sua impossibilidade, ao 30 
Diretor Associado, ao Coordenador de Pós-Graduação ou ao decano da FEF, exercer a função de 31 
facilitar a comissão especialista todo apoio logístico sobre as informações concernentes 32 
ao prêmio, sendo vetado a esse o direito de votar nas decisões da Comissão e colocou o item em 33 
votação, não havendo abstenções e/ou manifestações contrárias – APROVADO. O Presidente da 34 
Congregação passou para o item destacado G) Constituição da Comissão de Especialistas para 35 
emissão de parecer de mérito, com indicação ao Prêmio de Extensão Universitária – 2022. O 36 
Professor Doutor Sérgio Settani Giglio questionou se nesta composição são necessários somente 37 
dois suplentes. O Presidente da Congregação esclareceu que há a necessidade da inclusão de mais 38 
um suplente. A Professora Doutora Karine Jacon Sarro informou que foi sugerida pelo 39 
departamento a inclusão do Professor Doutor Gobi, entretanto ele necessitaria encerrar a 40 
participação até o dia 22 de julho. O Presidente da Congregação incluiu o docente mencionado 41 
como suplente, conforme sugerido e colocou o item G em votação, não havendo abstenções e/ou 42 
manifestações contrárias – APROVADO. O Presidente da Congregação colocou em discussão o 43 
item H) Aprovação das inscrições das candidatas ao Prêmio de Reconhecimento Acadêmico 44 
Zeferino Vaz – 2022: Professora Doutora Elaine Prodócimo e Professora Doutora Silvia Cristina 45 
Franco Amaral. O Professor Doutor Antonio Carlos de Moraes informou que há erro ortográfico no 46 
tratamento dado ao Diretor da Unidade na solicitação para concorrer ao prêmio e questionou se o 47 
docente interessado deve encaminhar o pedido ao Diretor ou ao Chefe do Departamento. O 48 
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Presidente da Congregação esclareceu que as solicitações de inscrição devem ser encaminhadas 1 
ao Diretor da unidade e na sequência colocou em votação o item H, não havendo abstenções e/ou 2 
manifestações contrárias – APROVADO. O Presidente da Congregação colocou em discussão o 3 
item I) Constituição da Comissão de Especialistas para emissão de parecer de mérito, com 4 
indicação ao Prêmio de Reconhecimento Acadêmico Zeferino Vaz – 2022, o Professor Doutor 5 
Sérgio Settani Giglio corrigiu a grafia do nome da Professora Doutora Janice Zarpellon Mazo, o 6 
Professor Doutor Mário Luiz Ferrari Nunes questionou se o Professor Doutor  Ari Lazzarotti Filho é 7 
professor titular e o Presidente da Congregação esclareceu que a informação está correta de 8 
acordo com o currículo Lattes do docente mencionado, a Professora Doutora Elaine Prodócimo 9 
corrigiu a grafia do nome do Professor Doutor Ari Lazzaroti, o Professor Doutor Marco Antonio 10 
Coelho Bortoletto sugeriu que os professores titulares exerçam o papel de membros titulares da 11 
Comissão Julgadora, a Professora Doutora Silvia Cristina Franco Amaral informou que irá se abster 12 
da votação por ser parte interessada e agradeceu ao trabalho realizado pela Professora Doutora 13 
Helena Altmann para a sugestão da composição da Comissão Julgadora, dizendo também que os  14 
docentes já foram previamente consultados para a composição da Comissão Julgadora como 15 
membros titulares ou suplentes. Após o relato, o Professor Doutor Marco Antonio Coelho 16 
Bortoletto retirou a proposta de alteração dos membros, o Presidente da Congregação colocou o 17 
item em votação o item I, com 02 abstenções (Professora Doutora Silvia Cristina Franco Amaral e 18 
Professora Doutora Helena Altmann)  item – APROVADO. O Presidente da Congregação colocou 19 
em discussão o item K) Constituição das Comissões de Avaliação dos candidatos ao processo de 20 
promoção por mérito. O Professor Doutor Sérgio Settani Giglio questionou se o Professor Doutor 21 
Cristiano seria professor titular e o Professor Doutor Renato Barroso esclareceu que na página 22 
oficial da USP ele consta como professor associado. A Professora Doutora Karine Jacon Sarro 23 
informou que o Professor Doutor Alessandro Moura Zagatto declinou o convite e o correto é a 24 
inclusão do Professor Doutor Alexandre Moreira, da USP. A Professora Doutora Silvia Cristina 25 
Franco Amaral questionou a equivalência entre os níveis 5.1, 5.2 e 5.3. A Professora Doutora 26 
Carmen Lucia Soares esclareceu que nas universidades federais a equivalência entre os itens é 27 
diferente das universidades estaduais. A Professora Doutora Karine Jacon Sarro informou que 28 
verificou a titulação do Professor Doutor Alexandre e por isso sugere que a ordem dos suplentes 29 
seja alterada. O Presidente da Congregação colocou em apreciação a sugestão para a composição 30 
da Comissão por Mérito DEF – Banca única para os professores Mário Nunes, Sérgio Settani, 31 
Helena Altmann, Marco Bortoletto e Elaine Prodócimo - não há manifestações. O Presidente da 32 
Congregação colocou em apreciação a sugestão para a composição da Comissão Julgadora, 33 
promoção por mérito 5.3 – Prof. José Irineu Gorla. O Professor Doutor Sérgio Settani Giglio 34 
perguntou se não haveria sobrecarga à Professora Doutora Carmen Lucia Soares por ter o seu 35 
nome sugerido para compor todas as bancas de promoção por mérito. A Professora Doutora 36 
Carmen Lucia Soares esclareceu que não se sente sobrecarregada e agradece pela confiança nas 37 
indicações de seu nome para compor as Comissões Julgadoras. O Presidente da Congregação 38 
agradeceu à Professora Doutora Carmen Lucia Soares e ao Professor Doutor Roberto Paes pela 39 
disponibilidade em participar das Comissões. A Professora Doutora Elaine Prodócimo questionou 40 
que a banca do DEFH possui apenas 03 membros titulares e 02 suplentes, enquanto que as 41 
sugestões dos outros departamentos possuem 05 membros titulares e pelo menos 02 suplentes. O 42 
Presidente da Congregação esclareceu que o correto são 05 membros titulares e pelo menos 02 43 
suplentes. O Presidente solicitou que a Congregação sugerisse 02 nomes, 01 como titular e 01 44 
como suplente para compor a Comissão Julgadora do DEFH. A Professora Doutora Olívia Cristina 45 
Ferreira Ribeiro informou que a Professora Doutora Cristiane aceitou somente ser suplente. O 46 
Professor Doutor Renato Barroso questionou se as indicações das Comissões poderiam ser 47 
votadas separadamente, visto que seria necessária a indicação de 05 membros, sendo 02 titulares 48 
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e demais suplentes para a Comissão Julgadora do concurso do DEFH. O Presidente da Congregação 1 
esclareceu que não seria possível, visto que a próxima Congregação será realizada somente em 2 
agosto.  A Professora Doutora Maria Luiza Tanure Alves informou que seria necessária a inclusão 3 
de somente 02 membros internos. A Professora Doutora Silvia Cristina Franco Amaral sugeriu se 4 
ausentar da reunião e entrar em contato com membros internos para realizar os convites. O 5 
Professor Doutor Renato Barroso fez a sugestão da inclusão do Professor Doutor Roberto Paes e 6 
de outros professores titulares da casa que não se oporiam a participar da Comissão Julgadora. O 7 
Professor Doutor Antonio Carlos de Moraes fez a leitura do trecho do Estatuto da Unicamp: “A 8 
Comissão Julgadora será constituída por 05 membros aprovados pela congregação da unidade, 9 
possuidores de aprofundado conhecimento da área em concurso ou área fim, dois dos quais serão 10 
pertencentes ao corpo da universidade escolhidos entre os professores titulares e os restantes em 11 
igual categoria de outras universidades (...)”. O Professor Doutor Renato Barroso fez a sugestão de 12 
indicação para a composição da Comissão Julgadora dos professores Miguel Arruda, Roberto 13 
Vilarta ou Roberto Paes e o Professor Doutor Antonio Carlos de Moraes faz a indicação de seu 14 
nome para compor a Comissão como suplente. O Presidente da Congregação sugeriu que o 15 
Professor Doutor Edison Duarte seja indicado como titular, o Professor Doutor Roberto Paes como 16 
membro titular e o Professor Doutor Antonio Carlos como suplente e solicitou que a Professora 17 
Doutora Silvia Cristina Franco Amaral como Chefe do Departamento opinasse sobre as indicações. 18 
A Professora Doutora Silvia Cristina Franco Amaral disse que está de acordo com as indicações e 19 
agradeceu ao Professor Doutor Antonio Carlos pela disponibilidade. O Presidente da Congregação 20 
colocou em apreciação a sugestão de nomes para composição da Comissão Julgadora processo 21 
promoção por mérito 5.2 – profª Cláudia Regina Cavaglieri e não houveram manifestações a 22 
respeito das indicações. O Presidente da Congregação colocou em votação o item K) Constituição 23 
das Comissões de Avaliação dos candidatos ao processo de promoção por mérito, não havendo 24 
abstenções e/ou manifestações contrárias – item APROVADO. O Presidente da Congregação 25 
colocou em apreciação o item M) Constituição da Comissão Julgadora do Concurso Público de 26 
Provas e Títulos para provimento de 01 cargo de Professor Doutor na Parte Permanente do 27 
Quadro Docente, MS-3, em RTP, na Área de Educação Física e Sociedade, na Disciplina EF315 Luta. 28 
O Presidente da Congregação fez a leitura da Deliberação CONSU A 30/2003 para instruir a 29 
apreciação pela Congregação: “Artigo 10 - A Comissão Julgadora será constituída de 05 (cinco) 30 
membros portadores, no mínimo, do título de Doutor, aprovados pela Congregação da Unidade, e 31 
sua composição deverá observar os princípios constitucionais, em particular o da impessoalidade. 32 
§ 1º - Pelo menos 02 (dois) membros da Comissão referida no caput deverão ser externos à 33 
Unidade ou pertencer a outras Instituições. § 2º - Cada Comissão Julgadora terá sempre, além dos 34 
membros efetivos, pelo menos 02 (dois) suplentes indicados pelo mesmo processo” e fez a leitura 35 
da sugestão de indicação. Não houveram manifestações, então o Presidente da Congregação 36 
colocou o item em votação, não havendo abstenções e/ou manifestações contrárias, item – 37 
APROVADO.  O Presidente da Congregação colocou em discussão o item O) Constituição da 38 
Comissão Julgadora do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de 01 cargo de 39 
Professor Doutor na Parte Permanente do Quadro Docente,  40 
MS-3, em RTP, na área de Esporte e Treinamento, nas disciplinas EF447 Handebol, EF647 41 
Aprofundamento em Handebol, EF442 Futebol de Campo, EF642 Aprofundamento em Futebol de 42 
Campo, EF443 Futsal e EF643 Aprofundamento em Futsal. Não havendo manifestações, o 43 
Presidente da Congregação colocou em votação, não havendo manifestações contrárias e/ou 44 
abstenções, item – APROVADO. O Presidente da Congregação colocou em apreciação o item Q) 45 
Constituição da Comissão Julgadora do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de 46 
01 cargo de Professor Doutor na Parte Permanente do Quadro Docente, MS-3, em RTP, na área de 47 
Educação Física e Sociedade, na disciplina EF413 Sociologia do Esporte. Não havendo 48 
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manifestações, o Presidente da Congregação colocou em votação, não havendo manifestações 1 
contrárias e/ou abstenções, item – APROVADO. O Presidente da Congregação colocou em 2 
discussão o item S) Constituição da Comissão Julgadora do Concurso Público de Provas e Títulos 3 
para provimento do cargo de Professor Titular, nível MS-6, em RTP, na área de Atividade Física, 4 
Adaptação e Saúde, na disciplina EF512 – Adaptações dos Sistemas Orgânicos ao Treinamento 5 
Físico e fez a leitura para instrução da Congregação da Deliberação CONSU 09/2015, Artigo 9º - A 6 
Comissão Julgadora será constituída de 05 (cinco) membros, aprovados pela Congregação da 7 
Unidade, possuidores de aprofundados conhecimentos sobre a área em concurso ou área afim, 02 8 
(dois) dos quais serão pertencentes ao Corpo Docente da Universidade, escolhidos entre seus 9 
Professores Titulares e os restantes entre Professores de igual categoria de outras instituições 10 
oficiais de ensino superior ou entre profissionais especializados de instituições científicas, técnicas 11 
ou artísticas, do país ou do exterior. § 1º - Cada Comissão Julgadora terá sempre, além dos 12 
membros efetivos, pelo menos 02 (dois) suplentes indicados pelo mesmo processo. § 2º - A 13 
composição da Comissão Julgadora deverá observar os princípios constitucionais, em particular o 14 
da impessoalidade. § 3º - Os trabalhos serão presididos pelo Professor Titular da Universidade 15 
mais antigo no cargo, dentre aqueles indicados para constituir a respectiva Comissão Julgadora. A 16 
Professora Doutora Silvia disse que entendeu que a Comissão deveria ser composta por 02 17 
membros internos, entre titulares e suplentes. A Professora Doutora Carmen Lucia Soares 18 
esclareceu que deve haver a mesma representação de membros internos e externos entre 19 
suplentes e titulares. O Professor Antonio Carlos ratificou o que a Professora Doutora Carmen 20 
informou. A Professora Doutora Silvia Cristina Franco Amaral fez novamente a leitura da 21 
Deliberação e disse que interpretou erroneamente. O Presidente da Congregação colocou em 22 
discussão o item U) Constituição da Comissão Julgadora do Concurso Público de Provas e Títulos 23 
para provimento do cargo de Professor Titular, nível MS-6, em RTP, na área de Esporte e 24 
Treinamento, nas disciplinas EF441 –Basquetebol e EF641 – Aprofundamento em Basquetebol. 25 
Não havendo manifestações o Presidente da Congregação coloca em votação, não havendo 26 
manifestações contrárias e/ou abstenções, item – APROVADO. O Presidente da Congregação 27 
colocou em discussão o item W) Constituição da Comissão Julgadora do Concurso Público de 28 
Provas e Títulos para provimento do cargo de Professor Titular, nível MS-6, em RTP, na área de 29 
Educação Física e Sociedade, na disciplina EF832- Políticas Públicas em Educação Física. O 30 
Professor Doutor Antonio Carlos de Moraes fez a leitura do art. 165 do Regimento Geral da 31 
Universidade e o Presidente da Congregação fez novamente a leitura do Artigo 9º da Deliberação 32 
CONSU 09/2015 e esclareceu que membros internos deverão substituir membros internos, o 33 
mesmo ocorrendo com membros externos e o Professor Doutor Antonio Carlos de Moraes se 34 
dispôs a integrar a Comissão Julgadora como membro suplente. O Presidente da Congregação 35 
consulta à Professora Doutora Silvia Cristina Franco Amaral, como chefe do departamento, que 36 
disse estar de acordo com o proposto. O Professor Doutor Sérgio Settani Giglio questionou se o 37 
membro deixaria a banca ou se tornaria suplente. A Professora Doutora Olívia Cristina Ferreira 38 
Ribeiro sugeriu que o Professor Doutor José Guilherme Magnani fosse indicado como suplente. O 39 
Presidente da Congregação colocou o item em votação, com 01 abstenção, item – APROVADO. O 40 
Presidente da Congregação agradeceu aos servidores técnico-administrativos envolvidos no apoio 41 
à realização dos concursos e pediu compreensão a toda a comunidade para auxiliar. O senhor 42 
Emerson Teodorico Lopes relatou que para a realização dos concursos de Professor Doutor não 43 
existem salas disponíveis na FEF e solicitou apoio à graduação e aos docentes para que as salas 44 
sejam disponibilizadas para a realização dos concursos. A Professora Doutora Carmen Lucia Soares 45 
sugeriu que fosse realizado um planejamento para que as salas estejam disponíveis, programando 46 
atividades em outros espaços. O Presidente da Congregação colocou em discussão o item X) 47 
Resolução Interna DEFH-FEF No 14/2022 Parecer favorável à solicitação do Professor Doutor 48 
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Mário Luiz Ferrari Nunes para exercer regência concomitante de funções docentes na disciplina: 1 
Currículo Cultural da Educação Física: perspectivas política, epistemológica e pedagógica no 2 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da USP, a partir do segundo 3 
semestre de 2022, esclarecendo que o item  voltou à pauta devido à falta da documentação 4 
necessária, mas que já havia sido corrigido. O Presidente da Congregação colocou em votação, não 5 
havendo manifestações contrárias e/ou abstenções, item – APROVADO. O Presidente da 6 
Congregação encerrou a Ordem do dia e iniciou o Expediente. O Professor Doutor Mário Ferrari 7 
Nunes retirou a inscrição, justificando que era referente à indicação do membro MS-3 já discutido 8 
na pauta. O Professor Doutor Sergio Settani Giglio, Coordenador de Graduação, informou que 9 
estavam abertas as inscrições discentes para bolsa PAD dentro do sistema e que houveram 10 
inconsistências em relação às  siglas das nomenclaturas das disciplinas e equivalências, mas que os 11 
problemas foram solucionados e agradeceu ao apoio da equipe de informática da unidade, 12 
informou que seria enviado e-mail reforçando que de vinte e sete de junho a oito de julho é o 13 
período aberto para que o corpo docente escolha os discentes inscritos que serão contemplados 14 
com a bolsa. Destacou que a secretaria de Graduação vem observando e controlando os casos de 15 
Covid-19 e que as aulas com mais de 30% de discentes contaminados serão suspensas e que caso 16 
tenha casos de docentes contaminados é necessário realizar a comunicação via Educa Saúde e 17 
manter o isolamento, ministrando as aulas de maneira remota. Informou que na Comissão de 18 
Graduação foi aprovada a realização da semana das atividades práticas das disciplinas que durante 19 
a pandemia tiveram estas atividades suspensas, que foi enviado um link para a organização e que 20 
a previsão é que estas atividades ocorram na semana que antecede o início das aulas em agosto e 21 
encerrou desejando um bom final de semestre a todos. O Professor Doutor Bruno Rodrigues, 22 
Coordenador de Pesquisa, informou que será encaminhado via e-mail solicitação de sugestão de 23 
nomes (docentes e não-docentes) para composição da Comissão de Pesquisa da FEF. O Professor 24 
Doutor Renato Barroso, Coordenador de Pós-Graduação, informou que existe um edital do CNPQ 25 
para atribuição de bolsas e que a resposta está prevista para este mês, informou também que a 26 
resposta referente ao edital CAPES de duas bolsas de pós-doutorado enviado em maio, está 27 
prevista para agosto. Informou o cronograma referente a bolsa PED do 1º e 2º semestre  e que as 28 
entrevistas do processo seletivo para ingresso no mestrado e doutorado foram agendadas durante 29 
a semana e dia vinte e sete será divulgado o resultado das entrevistas, sendo o resultado oficial 30 
divulgado no dia primeiro, que foram recebidas somente 16 inscrições e não serão preenchidas 31 
todas as vagas, que a PRPG recebeu bolsas emergenciais da CAPES e solicitou até três nomes para 32 
atribuição das bolsas e que a coordenação da Pós-Graduação fez o envio dos nomes hoje e que  33 
aguarda a resposta da PRPG. Pediu que, conforme solicitado em reunião da CPG, sejam revistos 34 
critérios associados à pesquisa para a publicação no site. O Presidente da Congregação, por 35 
questão de ordem, solicitou que caso for interesse da Coordenação de Pós-Graduação a revisão 36 
dos critérios de publicação no site o item seja pautado e deliberado. O Professor Doutor Renato 37 
Barroso sugeriu que seja formado um grupo de trabalho para que os critérios sejam previamente 38 
discutidos e definidos e posteriormente pautados na próxima reunião de Congregação. O 39 
Professor Doutor Marco Antonio Coelho Bortoleto, coordenador de Extensão, informou que estão 40 
abertas as inscrições para monitores dos projetos de extensão, que o seu período como 41 
Coordenador de Extensão está na fase final e desejou sorte à nova Coordenadora, Professora 42 
Doutora Karine Jacon Sarro, reforçou o pedido da Pró-Reitoria de Extensão de docentes 43 
pareceristas, esclarecendo que há uma demanda grande e ao mesmo tempo escassez de nomes 44 
de pareceristas na Extensão e passou a palavra para a Professora Doutora Carmen Lucia Soares. A 45 
Professora Doutora Carmen informou que desde abril de 2017 exerce a função de coordenadora 46 
de área de Ciências Humanas e Sociais III na FAPESP, que iria até abril de 2023, entretanto devido 47 
às demandas na unidade, solicitou o desligamento em abril e que será efetivado em julho e 48 
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declarou que foi uma atividade muito importante em sua carreira. A Professora Doutora Olívia, 1 
informou que esta também é a sua última Congregação como coordenadora de Biblioteca, 2 
agradeceu à Comissão de Biblioteca que a apoiou durante o período de sua coordenação, inclusive 3 
em relação à denúncia recebida, disse que espera um olhar cuidadoso da Direção para com a 4 
biblioteca e desejou sorte à Professora Doutora Helena Altmann, que assume a Coordenação. O 5 
Professor Doutor João Paulo Borin, diretor Associado, agradeceu à indicação como diretor 6 
Associado do Professor Doutor Odilon, informou que está iniciando as atividades da elaboração do 7 
planejamento estratégico a partir de 2023 e conta com a colaboração de todos a partir de agosto. 8 
O Presidente da Congregação agradeceu aos servidores envolvidos na Corrida HC-Run realizada 9 
em maio, comunicou que foi realizado o lançamento do projeto de extensão “Rugby em cadeira de 10 
rodas” em junho e desejou êxito aos atletas, agradeceu ao Professor Doutor Marco Antonio 11 
Bortoleto e à Professor Doutora Doutora Olívia Cristina Ferreira Ribeiro, que estiveram à frente 12 
das coordenações de Extensão e Biblioteca, desejando boas-vindas aos novos coordenadores e 13 
agradeceu à Professora Doutora Carmen Lúcia Soares que esteve à frente da coordenação área de 14 
Ciências Humanas e Sociais III na FAPESP. Anunciou que está em tratativa avançada em relação 15 
aos procedimentos referentes à revitalização das quadras dez a treze, esclareceu que já há uma 16 
pasta executada com processo avançado e que houve a oportunidade de incluir a revitalização 17 
destas quadras neste processo em andamento, acelerando as tratativas e informou também que 18 
já foi iniciado o projeto de levantamento de custos e estratégias de ação de revitalização do 19 
campo de futebol, iniciando pela iluminação e revitalização do gramado. Não havendo mais 20 
nenhum comunicado, O Presidente da Congregação agradeceu a participação de todos, e encerrou 21 
a reunião, a qual, eu, Thaís Todaro de Carvalho Buzo, lavrei a presente ata. 22 


