
ATA DA NONAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAÓRDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE 1 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos trinta dias do mês de 2 

março de dois mil e vinte e dois, as quatorze horas, reunem-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 Extensão – Professor Doutor Marco Antonio 7 

Coelho Bortoleto; Chefe do Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada – Professor 8 

Doutor Marco Carlos Uchida; Representante Docente - Categoria MS-3: Professor Doutor Mário 9 

Luiz Ferrari Nunes e Bruno Rodrigues; Categoria MS-5: Professoras Doutoras Mara Patrícia T. 10 

Chacon Mikahil e Elaine Prodócimo; Categoria MS-6: Professor(a) Doutor(a) Antônio Carlos de 11 

Moraes e Carmen Lúcia Soares; Representante Técnico Administrativo: Senhor(a) Adalberto 12 

Demer . Convidado: Senhor Emerson Teodorico Lopes, Coordenador Técnico de Unidade.  13 

Ausências justificadas: Professora Doutora Karine Jacon Sarro, Chefe do Departamento de Ciências 14 

do Esporte, sendo substituída pela Professora Doutora Paula Teixeira Fernandes e a Representante 15 

Técnico Administrativo – Giovana Verginia De Souza, devido à aula inaugural da pós-graduação. 16 

Havendo quórum, o Senhor Diretor inicia a 95ª Reunião Extraordinária da Congregação colocando 17 

em apreciação os itens da ORDEM DO DIA: A) Resolução Interna DEAFA nº 06/2022 - Abertura e 18 

Edital de Inscrições no concurso público de provas e títulos, para provimento de 01 cargo de 19 

Professor Titular, nível MS-6, na área de Atividade Física, Adaptação e Saúde, na disciplina EF512 – 20 

Adaptações dos Sistemas Orgânicos ao Treinamento Físico; B) Solicitação de colaboração da 21 

Professora Paula Teixeira Fernandes com a Faculdade de Ciências Aplicadas – UNICAMP e 22 

informando que abrirá exceção ao final para comunicados. O Presidente da Congregação informa 23 

que foram disponibilizados erroneamente duas vezes o item A da pauta, mas que o item B seria 24 

projetado e discutido. Os itens A e B foram destacados.  Iniciando com o destaque do ITEM A, o 25 

Presidente da Congregação passa a palavra ao Professor Marco Carlos Uchida, Chefe do 26 

Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada, que explica que foi necessária uma 27 

retificação no nome da disciplina, adicionando duas palavras. O convidado, Senhor Emerson 28 

Teodorico Lopes,  Coordenador Técnico de Unidade, complementa a informação do Professor 29 

Marco Carlos Uchida, informando que a aprovação da Resolução é norma da Secretaria Geral, e 30 

que devido ao pequeno erro no nome da disciplina o processo deve ser tramitado novamente. 31 

Não tendo nenhuma observação, o Presidente da Congregação coloca o item A em votação - Não 32 

havendo manifestação contrária – APROVADO. Seguindo para o ITEM B, o Senhor Diretor explica 33 

que houve uma solicitação da FCA para que a Professora Paula Teixeira Fernandes colaborasse 34 

com o curso de Ciências do Esporte e como se trata de um afastamento é necessária a aprovação 35 

na Congregação, pois a professora continuará exercendo suas atividades na FEF, mas se deslocaria 36 

para ministrar as aulas na FCA. O Presidente da Congregação esclarece que o pedido da FCA foi 37 

enviado ao Departamento que emitiu um ad-referendum e que o pedido precisa ser aprovado pela 38 

Congregação.  As disciplinas ministradas serão CP-306 - Psicologia Aprendizagem Aplicada ao 39 

Esporte e CP-708 - Psicologia No Esporte. A Professora Paula Teixeira Fernandes esclarece que foi 40 

chamada pela FCA, não tem disciplinas na FEF nos horários solicitados e que a FCA não tem 41 

docente para ministrar estas disciplinas, que não haveria problemas nesta colaboração e se coloca 42 

à disposição para qualquer esclarecimento adicional. O Presidente da Congregação informa que 43 

esta prática é comum, que a prática é saudável e ajuda toda a universidade. O Presidente da 44 

Congregação coloca o item B em votação - Não havendo manifestação contrária – item 45 

APROVADO. O Presidente da Congregação prossegue dizendo que como havia anunciado no início 46 

dos trabalhos, a pauta é fechada, porém pelo momento e pelas necessidades serão realizados 47 

alguns esclarecimentos e informes. Comunica que está ocorrendo o processo de sucessão para a 48 



gestão 2022-2026 e é muito interessante que todos participem do processo. Informa que algumas 1 

ações estão sendo realizadas e que o Conselho Universitário aprovou no dia 29 de março de 2022 2 

as contratações de duas vagas de docentes para a FEF, com a possiblidade de mais uma em 3 

2023/2024. Comunica que a Portaria do Diretor referente ao Calendário de Prêmios está sendo 4 

concluída. Informa que foi liberada a progressão horizontal docente, que todos aqueles que se 5 

manifestaram ou que quiserem se manifestar serão atendidos e que as inscrições estão previstas 6 

de 02 a 30 de maio, pois a FEF está realizando 09 concursos ao mesmo tempo.  Informa que no dia 7 

29 de março de 2022 houve o Concurso para Obtenção do Título de Livre Docente, parabeniza ao 8 

Professor Bruno Rodrigues pela obtenção do Título de Livre Docente e agradece ao apoio da 9 

administração. O Professor Bruno Rodrigues agradece o empenho dos servidores administrativos 10 

na realização do Concurso. O Professor Marco Antonio Bortoleto convida a todos para que 11 

participem da Corrida que será realizada no dia 15 de Maio, diz que a FEF é a executora da corrida, 12 

mas que o grande beneficiado é o HC da Unicamp, pede para que todos participem e sobretudo 13 

realizem a divulgação. O Diretor Associado, Professor Doutor Odilon José Roble, informa que na 14 

manhã de hoje participou em conjunto com o Professor Orival do Conselho Curador da FUNCAMP 15 

e foi eleita uma nova composição do Conselho curador, na qual o professor Orival foi eleito por 16 

unanimidade como Diretor Executivo da FUNCAMP, parabeniza ao professor Orival e esclarece 17 

que ele assumirá após o final da gestão. O Presidente da Congregação agradece aos cumprimentos 18 

e esclarece que assumirá a diretoria da FUNCAMP no dia 08 de maio. Comunica que no dia 04 de 19 

abril às 11 horas ocorrerá a assinatura do termo de parceria entre a Unicamp e a CBAt, com a 20 

presença do Magnifico Reitor, representante da CBAt e atletas olímpicos e convida a toda 21 

comunidade. Não havendo mais nenhum comunicado, O Senhor Diretor agradece a participação 22 

de todos, e encerra a reunião, a qual, Thaís Todaro de Carvalho Buzo, lavrei a presente ata. 23 


