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ATA DA CENTÉSIMA OCTAGÉSIMA  QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1 
CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos treze dias do mês de 3 
dezembro de dois mil e dezessete, às quatorze horas, reuniram-se os membros da 4 
Congregação da Faculdade de Educação Física, no Auditório Professor João 5 
Batista Andreotti Gomes Tojal, sob a presidência do SENHOR DIRETOR, 6 
Professor Doutor MIGUEL DE ARRUDA, com o comparecimento dos seguintes 7 
conselheiros: Diretor Associado – Professor Roberto Vilarta; Coordenador do 8 
Programa de Pós-Graduação - Professor Edivaldo Góis Junior; Coordenador de 9 
Extensão – Professor Odilon José Roble; Coordenador de Biblioteca – Professor 10 
Sérgio Settani Giglio; Chefe do Departamento de Ciências do Esporte – Professora 11 
Laurita Marconi Schiavon; Chefe do Departamento de Educação Física e 12 
Humanidades – Professora Silvia Cristina Franco Amaral – Chefe do 13 
Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada – Professor Bruno 14 
Rodrigues; Representantes Docentes - Categoria MS-3: Professores Renato 15 
Barroso da Silva e Mário Luiz Ferrari Nunes; - Categoria MS-5: Professores Marco 16 
Antonio Coelho Bortoleto e Elaine Prodócimo; – Categoria MS-6: Professores 17 
Gustavo Luis Gutierrez e Edison Duarte; Representantes Técnico-Administrativo: 18 
Senhores Márcio Clebson dos Santos Alves e Vanderlei Aparecido Moralez; 19 
Representantes Discentes – Pós-Graduação: Acadêmico Harian Pires Braga; 20 
Convidado: Senhor Emerson Teodorico Lopes. Ausentes os conselheiros:  21 
Professora Paula Teixeira Fernandes (ausência justificada); Professor Marco 22 
Carlos Uchida (ausência justificada); Acadêmico Vitor Toledo Piza Nardi (ausência 23 
injustificada).  Havendo quórum, o SENHOR DIRETOR inicia a reunião informando 24 
as ausências justificadas e coloca para destaque a Ata da Octagésima Primeira 25 
Reunião Extraordinária realizada em 27 de Setembro de 2017, a Ata Centésima 26 
Octogésima Terceira Reunião Ordinária realizada em 25 de Outubro de 2017 e a 27 
Ata da Octagésima Segunda Reunião Extraordinária realizada em 22 de Novembro 28 
de 2017. O SENHOR DIRETOR passa a fala para o Acadêmico Harian Pires Braga 29 
que destaca a correção na página 4, linha 4 e 14, da Ata 183ª da Reunião 30 
Ordinária referente ao nome do aluno Kaio Borges onde constou com a letra C, 31 
sendo o correto com a letra K. Não havendo mais destaques, o SENHOR 32 
DIRETOR coloca para votação em bloco as atas das reuniões extraordinárias e da 33 
reunião ordinária - aprovadas. A seguir, abre inscrições para o item II) 34 
EXPEDIENTE – Inscritos: Acadêmico Harian Pires Braga, Professor Edivaldo Góis 35 
Junior, Professor Sérgio Settani Giglio, Professor Edison Duarte e Professor 36 
Roberto Vilarta. O SENHOR DIRETOR passa a palavra para o Discente Harian 37 
Pires Braga. O DISCENTE HARIAN PIRES BRAGA traz a congregação um 38 
resultado importante que a Universidade teve como ganhadora de maior número 39 
de medalhas nacionais e estaduais no campeonato paulista. Expressa que isto só 40 
foi possível, porque hoje existe uma relação institucional com o esporte 41 
universitário, a qual a Faculdade de Educação Física é protagonista. As ligas 42 
atléticas tem um espaço tanto para desenvolvimento de uma extensão organizada 43 
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pelos alunos como campo de estágio e de atuação. Dentro destas equipes tem 1 
bastantes alunos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Educação 2 
Física. Alguns alunos de pós-graduação são treinadores destas equipes. Tudo isso 3 
coroa um ano que o esporte dentro da Unicamp passou a ser, graças a vários 4 
apoios institucionais da Faculdade de Educação Física que é a protagonista no 5 
cenário dentro do Estado de São Paulo. O PROFESSOR EDIVALDO GÓIS 6 
JUNIOR ressalta o trabalho que está sendo feito pelo pessoal da informática, pois 7 
foi realizado um modelo de certificado on-line para um evento teste da pós-8 
graduação. Este certificado on-line será uma ferramenta muito importante para 9 
todos que realizam eventos, porque ela permite o código de autenticidade. E o 10 
mais interessante é que quando é inserido o CPF de cada pessoa que recebe o 11 
certificado neste sistema, eles ficam arquivados eletronicamente. Esta ferramenta 12 
foi utilizada somente no modelo teste, mas é de bastante utilidade; por isso 13 
ressalta que aqueles que forem realizar os próximos eventos conversar com o 14 
pessoal da informática, pois é uma ferramenta muito interessante. O PROFESSOR 15 
SÉRGIO SETTANI GIGLIO já havia adiantado na Interdepartamental, mas reforça 16 
na Congregação sobre o atraso da inauguração da exposição da biblioteca, e que 17 
conforme sugestão de alguns docentes a exposição será feita no ano que vem, 18 
considerando o atraso da entrega da compra do móvel que será utilizado na 19 
exposição. Este móvel será um material permanente para a faculdade para estes 20 
tipos de eventos. Portanto, a ideia será montar esta exposição para começar a 21 
circular em janeiro/2018, até mesmo para que as crianças que estarão de férias 22 
possam vir e acompanhar na biblioteca. Assim, em fevereiro/2018 quando 23 
retornarmos nossas atividades será feito a inauguração oficial. O PROFESSOR 24 
SÉRGIO SETTANI GIGLIO em nome da comissão da biblioteca agradece o 25 
empenho da Direção da Faculdade de Educação Física e da CODESP. O 26 
PROFESSOR EDISON DUARTE faz agradecimento em seu nome, da Profª Maria 27 
Luiza Tanure Alves e do Prof. José Júlio Gavião de Almeida, ao apoio de todos os 28 
professores, funcionários e alunos que participaram no evento ADAPTA FEF no 29 
dia 01/12/2017. O PROFESSOR ROBERTO VILARTA inicia a fala passando o 30 
recado da Profa. Dra. Marisa Masumi Beppu, Pró- Reitora de Desenvolvimento 31 
Universitário, para os coordenadores da graduação, pós- graduação, extensão e 32 
também chefes de departamentos, sobre a reunião que teve hoje pela manhã na 33 
CIDD (Comissão Institucional de Desenvolvimento dos Docentes). O lado bom do 34 
recado é que os nossos quatro relatórios de atividades dos docentes que 35 
passaram por lá neste ano, não tiveram nenhum problema. Parte do mérito é da 36 
Maria, que insere estes dados dentro do SIPEX. O PROFESSOR ROBERTO 37 
VILARTA esclarece que antes disso, os dados eram feitos em in.doc; eram 38 
importados os dados do SIPEX gerando o arquivo in.doc e os próprios docentes 39 
preenchiam as atividades. Hoje não é mais assim, pois todos os dados dos 40 
docentes devem estar no SIPEX que é a nossa base de dados que gera os 41 
relatórios. Este relatório também é alimentado pela pós-graduação a partir dos 42 
dados do  SUCUPIRA. Portanto, existe uma interface que traz estes dados para o 43 
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SIPEX. O maior problema, é que a maioria das unidades estão apresentando 1 
alguns relatórios, em especial disciplinas de graduação, pós-graduação e 2 
publicações,em que as bases de dados não foram inseridas adequadamente. 3 
Contudo, o recado para nós que vamos apresentar os relatórios nos próximos 4 
meses é que se faça uma checagem periódica dos nossos dados junto ao SIPEX. 5 
Isto se faz importante porque, por exemplo, na graduação, pode acontecer de uma 6 
disciplina sair em nome de outro professor e acabamos perdendo o crédito da 7 
disciplina; ou, por exemplo, na pós-graduação na questão das publicações, 8 
defesas, disciplinas, bem como todas as outras atividades. Se não constar os 9 
dados nos relatórios, nós relatores: Prof. Roberto Vilarta e o Prof. Edison Duarte, 10 
teremos dificuldades em analisar e defender na CIDD, sendo necessário chamar o 11 
professor que não inseriu adequadamente os dados para explicar. O problema de 12 
não preencher adequadamente os relatórios é que a Faculdade de Educação 13 
Física deixará de receber uma parcela a mais do orçamento da Universidade. 14 
Algumas unidades vetaram as participações de professores das suas respectivas 15 
unidades no programa de pós-graduação de outras unidades, ou então, de 16 
ministrarem aulas na graduação, ou submeter em projeto interdisciplinar em outras 17 
unidades, considerando que a situação da Universidade está ruim e que nos 18 
próximos anos não haverá aumento. Portanto, precisamos dar relevância na hora 19 
de apresentarmos os relatórios adequadamente. O SENHOR DIRETOR passa a 20 
fala para mesa e aproveita o comunicado do Professor Roberto Vilarta para 21 
chamar a atenção dos prazos dos relatórios que vencem em 31/01/2018 do Prof. 22 
Gustavo Luís Gutirrez, bem como no dia 30/03/2018 para o Professor Ademir De 23 
Marco, no dia 30/03/2018 para o Professor Ricardo Machado Leite de Barros. O 24 
SENHOR DIRETOR informa que ontem na reunião do CONSU foi falado sobre o 25 
orçamento das unidades e esclarece que existe uma equação onde é inserida a 26 
pontuação de cada item e isso gera um número que é um multiplicador do dinheiro 27 
que vem para o orçamento da unidade. Boa parte dos orçamentos das unidades 28 
são constituídos por estes indicadores de qualidade dos nossos docentes e de 29 
tudo aquilo que fazemos. Portanto, o SENHOR DIRETOR reforça o recado do 30 
Professor Roberto Vilarta para que seja preenchido os relatórios adequadamente 31 
para que a Faculdade de Educação Física continue com a eficiência que tem até 32 
então. O SENHOR DIRETOR parabeniza, a Liga, por todos os eventos realizados; 33 
parabeniza toda equipe de informática que além de gerar economias também gera 34 
uma facilitação muito grande para todos, se tornando um destaque na Unicamp. 35 
Informa que assim que chegar o mobiliário, realizaremos a inauguração da 36 
exposição da biblioteca. Parabeniza o evento ADAPTA FEF, realizado no período 37 
de 30/11 a 01/12/2017 sob a coordenação da Profa. Maria Luiza Tanure Alves; 38 
parabeniza também a todos que participaram, em especial a equipe de 39 
funcionários terceirizados, pois na abertura do evento foram colocadas diversas 40 
cadeiras que deveriam ser retiradas logo após para que tudo ficasse em ordem 41 
para a próxima atividade. E eles realizaram com muita agilidade e eficiência. O 42 
SENHOR DIRETOR sente muito orgulho de todos os funcionários, pois a 43 
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Faculdade de Educação Física possui um funcionamento em conjunto muito bom, 1 
o qual ele não observa em conversas com outros diretores de outras unidades. O 2 
SENHOR DIRETOR informa que fez um comunicado a Faculdade de Educação 3 
Física que estaria conjunto com o diretor do Instituto de Estudos de Linguagem, 4 
em uma moção de repúdio ao fato e de solidariedade a Profa. Cynthia Agra de 5 
Brito Neves. Assim, em nome da Direção informa que a Faculdade de Educação 6 
Física agregou a essa moção. O SENHOR DIRETOR passa para os eventos 7 
realizados no período de 26/10/17 a 12/12/17, sendo eles: dia 28/10/17 ocorreu 8 
Curso de Bocha Adaptada com a coordenação do Prof. Edison Duarte; dia 9 
29/10/17 ocorreu a 8ª Volta da Unicamp, uma realização de toda Faculdade de 10 
Educação Física que vem trabalhando com muito empenho de vários funcionários. 11 
Aconteceram alguns problemas com relação a confecção e entrega das medalhas, 12 
pois a empresa que confeccionou não entregou a tempo para a FUNCAMP realizar 13 
a entrega no evento. Mas posteriormente as medalhas foram entregues. O outro 14 
problema ocorrido foi na cronometragem, pois a empresa contratada coloca os 15 
chips nos cadarços dos tênis dos participantes, e em um dado momento não houve 16 
o registro dos chips que passavam nos tapetes de controle de chegadas. Mas, já 17 
foi acionada a pessoa responsável pela empresa contratada para comunicá-la para 18 
que isso não aconteça mais nos próximos eventos; dia 07/11/17 e 08/11/17 19 
ocorreram Fóruns de Pós- Graduação, Ciência, Esporte e Sub-Àreas Sócio- 20 
Cultural, Pedagógica da Educação Física; dia 09/11/17 a 30/11/17 ocorreu o Curso 21 
de Extensão, Educação Física, Linguagem, Currículo 30 horas, com a 22 
coordenação do Prof. Mário Luiz Ferrari Nunes junto com Prof. Marcos Meira; dia 23 
21/11/17 a 24/11/17 ocorreu o Programa de Voluntariado para as Paraolimpíadas 24 
Escolares de 2017, o evento foi organizado pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro na 25 
coordenação do Prof. José Júlio Gavião de Almeida; dia 26/11/17 ocorreu 2º 26 
Festival de Bets/Taco na coordenação do Prof. Ademir De Marco; dia 28/11/17 27 
ocorreu o 21º Festival da FEF coordenada pelo Prof. Marco Antonio Coelho 28 
Bortoleto; ADAPTAFEF coordenada pela Profa Maria Luiza Tanure Alves; dia 29 
09/12/17 ocorreu o Capivarion Night 2017 – competição noturna, coordenada pelo 30 
Prof. Orival Andries Junior. O SENHOR DIRETOR parabeniza a todos pelos 31 
eventos realizados e segue informando sobre a reunião do CONSU realizada 32 
ontem em que tratou do orçamento geral da Universidade e também do aumento 33 
no valor das refeições. Sobre o orçamento da Universidade esclarece que não 34 
haverá contingenciamentos apontados mais a frente porque observou que a 35 
economia parou de cair, ficando mais estável e positiva. Portanto, os indicativos é 36 
que com as restrições feitas até então, há condições de irmos à frente e não 37 
chegarmos em 2019 na mesma situação da Unesp neste ano, ou seja, a Unesp 38 
não pagará o décimo terceiro salário aos seus funcionários. A USP deverá estar 39 
nesta condição no próximo ano de 2018. E a Unicamp não tivesse tomado 40 
algumas atitudes de contingenciamento nos últimos tempos, estaria nestas 41 
condições em 2019. Na reunião do CONSU foi aprovado o orçamento na forma em 42 
que foi discutido e verificou-se um apontamento de melhoria de 6.2 do total, porém 43 
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um aumento de 6.2 de um déficit de 18.6. Portanto, ainda 12.4 deficitário. Isso 1 
implica que se entre na reserva técnica, hoje chamada de saldo bancário. Esta 2 
reserva técnica são sobras de orçamentos que foram aplicadas e que gerou um 3 
montante que no início do mandato do Prof. José Tadeu Jorge era de R$ 4 
1.735.000.000,00 (um bilhão setecentos e trinta e cinco milhões) e atualmente esta 5 
reserva está em R$ 675.000.000,00 (seiscentos e setenta e cinco milhões). O 6 
segundo ponto abordado na reunião do CONSU foi sobre o aumento do valor do 7 
chamado bandejão. A proposta era de R$ 4,00 (quatro reais) mas o valor do 8 
almoço e jantar passou para R$ 3,00 (três reais) e o café da manhã para R$ 2,00 9 
(dois reais) com um indexador. O indexador para os estudantes seria de acordo 10 
com o aumento de suas bolsas. E para funcionários e docentes conforme aumento 11 
das correções salariais que tivermos. Ainda dentro do item do Expediente o 12 
SENHOR DIRETOR esclarece que a reforma do telhado do salão de dança iniciará 13 
em janeiro de 2018. Tendo em vista a demora para a liberação das obras, a 14 
empresa solicitou o reequilíbrio ao contrato para o aumento do valor inicialmente 15 
contratado em R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). Em conversa com a PRDU, foi 16 
solicitado que enviasse o processo, pois será retirado do orçamento da Faculdade 17 
de Educação Física este aumento de R$ 27.000,00 (vinte e set mil reais) para 18 
compor o valor e finalizar a obra do telhado. Depois que terminar será analisado 19 
como ficará a situação da obra do piso uma vez que a empresa contratada faliu. A 20 
Diretoria Geral da Administração (DGA) e seu Coordenador Geral Andrei, foram 21 
comunicados para nos auxiliar no momento oportuno. Em seguida, o SENHOR 22 
DIRETOR submete ao Conselho a inclusão de três itens na pauta, sendo: 1) 23 
Processo de Avaliação do Prof. Bruno Rodrigues; 2) Resolução Interna CPG 24 
referente aos candidatos aprovados no último processo seletivo; e 3) Projeto de 25 
Pós-Doutorado do candidato Cristian Duarte Rocha com vigência para o período 26 
de 02/02/2018 a 31/12/2018 na supervisão do Prof. Edison Duarte. As inclusões 27 
foram aprovadas em bloco por unanimidade. Prosseguindo, o SENHOR DIRETOR 28 
abre a pauta da ordem do dia, informando também que há uma pauta suplementar. 29 
Sendo os itens da pauta: ITEM A - Resolução Interna CPG-FEF Nº 68/2017-30 
Indicação dos Professores Doutores João Paulo Borin (titular) e Fúlvia de Barros 31 
Manchado Gobatto (suplente) como representantes da Área de Concentração 32 
Biodinâmica do Movimento e Esporte no Programa de Pós-Graduação da FEF, no 33 
período de 01/11/2017 a 10/03/2019. ITEM B - Resolução Interna CPG-FEF Nº 34 
69/2017 - Parecer referente ao Estágio de Pós-Doutoramento da Professora 35 
Doutora Aline Miranda Strapasson, na Área de Concentração Biodinâmica do 36 
Movimento e Esporte, sob a supervisão do Professor Doutor Roberto Rodrigues 37 
Paes, no período de novembro/2017 a junho/2018, com financiamento do 38 
Badminton World Federation – BWF. ITEM C - Resolução DEAFA-FEF Nº 39 
17/2017 - Parecer referente ao Relatório Parcial das Atividades desenvolvidas pela 40 
Professora Doutora Eli Maria Pazzianotto Forti, no período de 01/01/2017 a 41 
31/12/2017, e solicitação de prorrogação do Termo de Adesão no Programa de 42 
Pesquisadora Colaboradora, para o período de 01/01/2018 a 31/12/2018.  Como 43 
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pauta suplementar: ITEM B - Pareceres do relatório de atividades docente do Prof. 1 
Luiz Eduardo Barreto Martins. Não havendo destaques o SENHOR DIRETOR 2 
coloca para votação em bloco os itens: A, B e C da pauta anterior e item B da 3 
pauta suplementar os quais foram aprovados por unanimidade. O SENHOR 4 
DIRETOR coloca para votação em bloco os três itens que foram incluídos na 5 
pauta, os quais foram aprovados com uma abstenção do Prof. Bruno Rodrigues no 6 
item que se refere a ele. O SENHOR DIRETOR finaliza informando que na Festa 7 
de Confraternização da Faculdade de Educação Física devemos contar com a 8 
presença do Reitor e da Coordenadora Geral da Universidade. Nada mais havendo 9 
a tratar o SENHOR DIRETOR dá por encerrada a reunião, a qual eu, Tielly Martins 10 
Lopes, lavrei a presente ata. 11 


