
ATA DA NONAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAÓRDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE 1 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos oito dias do mês de junho de 2 
dois mil e vinte e dois, às treze horas e trinta minutos, reúnem-se os membros da Congregação, de 3 
forma híbrida, por videoconferência e presencialmente, sob a presidência do Senhor Diretor, 4 
Professor Doutor Odilon José Roble, com o comparecimento dos seguintes conselheiros: Diretor 5 
Associado - Professor Doutor João Paulo Borin; Coordenador de Extensão – Professor Doutor 6 
Marco Antonio Coelho Bortoleto; Chefe do Departamento de Ciências do Esporte – Professora 7 
Karine Jacon Sarro, Representante Docente - Categoria MS-3: Bruno Rodrigues; Categoria MS-5: 8 
Professoras Doutoras Mara Patrícia T. Chacon Mikahil e Elaine Prodócimo; Categoria MS-6: 9 
Professor(a) Doutor(a) Antônio Carlos de Moraes e Carmen Lúcia Soares; Representantes Técnico 10 
Administrativos: Senhor Adalberto Demer e Senhora Giovana Vergínia . Convidado: Senhor 11 
Emerson Teodorico Lopes, Coordenador Técnico de Unidade.  Ausências justificadas: Professora 12 
Doutora Maria Luiza Tanure Alves, sendo substituída pelo Professor Doutor Edison Duarte e 13 
Professor Doutor Renato Barroso da Silva, sendo substituído pela Professora Doutora Cláudia 14 
Regina Cavaglieri. Havendo quórum, o Senhor Diretor inicia a 97ª Reunião Extraordinária da 15 
Congregação colocando em apreciação os itens da ORDEM DO DIA: A) Parecer referente ao 16 
Relatório Final da Comissão de Avaliação dos servidores inscritos no processo de progressão da 17 
carreira PAEPE e B) Indicação dos servidores a serem contemplados no processo de progressão da 18 
carreira PAEPE-FEF 2022. O Presidente da Congregação informa que sendo uma reunião 19 
extraordinária não terá expediente e outros. Os itens A e B são destacados.  Iniciando com o 20 
destaque do ITEM A, o Presidente da Congregação agradece o trabalho realizado pelos  servidores 21 
das duas comissões que fizeram parte do processo de progressão e passa a palavra à professora 22 
Helena Altmann, presidente da Comissão de Avaliação. A professora Helena Altmann  agradece às 23 
palavras do presidente da Congregação, agradece aos membros da comissão, relata todo o 24 
trabalho minucioso que a Comissão de Avaliação realizou ao analisar cada relatório, reconhece os 25 
avanços que foram realizados e também as melhorias que se fazem necessárias para o próximo 26 
ciclo e apresenta a sugestão de distribuição dos recursos proposta pela Comissão. Após a 27 
apresentação do relatório, o Presidente da Congregação abre para as inscrições. A professora 28 
Cláudia Cavaglieri parabeniza a gestão FEF 2022-2026 e a Comissão de Avaliação e questiona se  29 
haveria no saldo do valor de suplementação solicitado à reitoria a possibilidade de contemplação 30 
de outro servidor utilizando o saldo residual. A professora Helena Altmann informa que o valor 31 
residual não seria suficiente para contemplar outro servidor. A professora Silvia parabeniza a nova 32 
gestão e a Comissão e faz uma reflexão a respeito da defasagem do valor salarial dos servidores 33 
docentes e PAEPE. O presidente da Congregação informa que os CTUs encaminharam uma carta 34 
sobre o tema. O professor Edison parabeniza a condução do relatório pela Comissão e diz que está 35 
de acordo com a fala da professora Sílvia. O professor Ségio Settani Giglio parabeniza a nova 36 
gestão e a Comissão Julgadora e pergunta se seria possível utilizar o recurso em outro nível. A 37 
professora Helena esclarece que, segundo as normativas, não há possibilidade de modificar o 38 
nível. A servidora Giovana Vergínia de Souza agradece a Comissão e solicita apoio aos docentes 39 
para as alterações necessárias da carreira PAEPE. O presidente da Congregação solicita que sejam 40 
enviadas sugestões e críticas para o processo. O presidente da Congregação coloca em votação o 41 
item A, Parecer referente ao Relatório Final da Comissão de Avaliação dos servidores inscritos no 42 
processo de progressão da carreira PAEPE, havendo 01 abstenção e nenhuma manifestação 43 
contrária – APROVADO. O presidente da Congregação coloca em votação o item B, Indicação dos 44 
servidores a serem contemplados no processo de progressão da carreira PAEPE-FEF 2022, não 45 
havendo abstenções e/ou manifestações contrárias – APROVADO. O Senhor Diretor agradece a 46 
participação de todos e encerra a reunião, a qual, eu, Thaís Todaro de Carvalho Buzo, lavrei a 47 
presente ata. 48 


