
ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1 

CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos vinte e nove dias do mês de 3 

abril de dois mil e vinte, ás quatorze horas, reúnem-se os membros da Congregação, por 4 

videoconferência, sob a presidência do Senhor Diretor Associado, Professor Doutor 5 

Odilon José Roble, com o comparecimento dos seguintes conselheiros: Coordenador de 6 

Pós-Graduação - Professor Doutor João Paulo Borin; Coordenadora de Graduação – 7 

Professora Doutora Paula Teixeira Fernandes; Coordenadora de Extensão – Professora 8 

Doutora Maria Luiza Tanure Alves; Coordenadora de Biblioteca – Professora Doutora 9 

Olívia Cristina Ferreira Ribeiro; Chefe do Departamento de Ciências do Esporte – 10 

Professora Doutora Laurita Marconi Schiavon; Chefe do Departamento de Estudos da 11 

Atividade Física Adaptada – Professor Doutor Marco Carlos Uchida; Chefe do 12 

Departamento de Educação Física e Humanidades – Professora Doutora Elaine 13 

Prodócimo; Representantes Docentes - Categoria MS-3.1: Professores Doutores 14 

Edivaldo Góis Júnior e Mário Luiz Ferrari Nunes; Categoria MS-5.1: Professor(a) 15 

Doutor(a) Carmem Lúcia Soares  e Marco  Antonio  Coelho  Bortoleto; Categoria MS-16 

6: Professores Doutores Antônio Carlos de Moraes e Roberto Rodrigues Paes; 17 

Representante Discente Graduação: Senhor Luan Maynny Silva Avelino. 18 

Representantes Técnico-Administrativos: Senhores Adalberto Demer e Warley Wilton 19 

Viana Pinto. Convidado: Senhor Emerson Teodorico Lopes, Coordenador Técnico de 20 

Unidade. Falta justificada: Mônica Alves Barreto – Representante Discente de Pós-21 

Graduação, problemas técnicos para entrar na sala de reunião online. Havendo quórum, 22 

o Senhor Diretor Associado, Professor Odilon José Roble, dá início à 198ª Reunião 23 

Ordinária da Congregação da Faculdade de Educação Física explicando que, devido ao 24 

falecimento do pai do Senhor Diretor, Professor Orival Andries Júnior, deverá substituí-25 

lo em uma reunião virtual da Reitoria neste mesmo horário, assim o Coordenador de 26 

Pós-Graduação, Professor João Paulo Borin, assumirá a presidência da Congregação. 27 

Explica também que fará a inversão da pauta, transmitindo os seguintes informes: i) 28 

Devido o distanciamento social, a suspensão das atividades presenciais ocorrerá até o 29 

dia 10.05.2020; ii) Os Prêmios Zeferino Vaz/ Graduação e Extensão estão, até o 30 

mometo, ativos, e as respectivas Portarias já foram divulgadas por e-mail; iii) Após 31 

ampla discussão, ficou acordada uma colaboração financeira pela Direção - uma bolsa 32 

auxílio emergencial, aos monitores de extensão que estão desassistidos devido ao 33 

distanciamento social, sendo um pagamento único que visa ampará-los nesse momento; 34 

o pagamento já foi executado dentro de recursos exequíveis que serão natualmente, 35 

recuperados após o retorno das atividades; iv) A FEF fez a doação de quinze caixas de 36 

luvas e máscaras para o HC, sendo de grande utilidade para a linha de frente no combate 37 

à pandemia; informa também a distribuição de tablets e notebooks, sendo contemplados 38 

dezessete alunos da FEF, para o acompanhamento das aulas on-line nesse período e v) 39 

A Direção está definindo um plano de retorno das atividades presenciais - sendo óbvio 40 

que ninguém tem a clareza do retorno, mas entendem que é uma obrigação da Direção e 41 

das Coordenações construirem modelos hipotéticos deste retorno para se prepararem 42 

gradativamente, ainda que, talvez, tenham que mudar as premissas desse retorno diante 43 

de novos quadros; a medida que a proposta se tornar mais exequível e madura, será 44 

levada para uma discussão mais ampliada. O Senhor Diretor Associado agradece a 45 

atenção de todos lamentando as excepcionalidades, e passa a presidência ao Professor 46 



João Paulo Borin, Coordenador de Pós-Graduação, que agradece e cumprimenta os 1 

presentes. Iniciando com os assuntos da pauta, ITEM I – Aprovação da Ata da 2 

197ª Reunião Ordinária da Congregação, realizada em 04.03.2020, sendo colocada em 3 

apreciação. O Professor João Paulo Borin lembra que não são objetos de destaques os 4 

erros ortográficos e\ou de digitação, desde que não alterem o sentido das discussões 5 

tratadas; as correções deverão ser feitas posteriormente na secretaria da direção. Não 6 

havendo destaques ou observações, a ata é APROVADA. Iniciando o item 7 

EXPEDIENTE, se inscreve apenas a coordenação de pós-raduação. A palavra é passada 8 

ao representante discente, Senhor Vinicius Pereira Chieppe, cujo assunto em pauta é 9 

“Bolsas (BAS, PAS, PED e afins) com base nos artigos 2°, 10° e 11° da Resolução GR-10 

35/2020, artigo 7° da Resolução GR-41/2020”, onde expõe a preocupação da 11 

continuidade do pagamento das bolsas que já são asseguradas por uma Resolução-12 

“GR”. Diz que receberam algumas reclamações de alunos que foram aprovados no 13 

processo seletivo do BAS - Bolsa de Auxilio Social, que não conseguem encontrar um 14 

projeto por conta da pandemia; gostariam de consultar algum orientador/ supervisor 15 

dessas bolsas para entenderem como essas questões estão sendo tratadas. O Professor 16 

João Paulo Borin sugere encaminhar o pedido à Direção, a fim providenciarem o 17 

levantamento dos projetos que ainda não foram preenchidos, tentando organizar e 18 

equacionar a situação, fazendo uma relação da bolsa com os interessados. O Senhor 19 

Luan Maynny Silva Avelino complementa a fala do Senhor Vínicius dizendo que fica 20 

difícil para os estudantes acompanharem as situações, movimentações e atualizações 21 

das bolsas através das “GR’s”, dando o seguinte exemplo: da Resolução GR 35 até a 46 22 

houve algumas mudanças; as últimas GR’s que tratavam sobre esse assunto, até onde 23 

ele sabe, foram as de números 41, que foi revogada pela GR 46 - que fala das bolsas que 24 

serão pagas até a realização do proceso de seleção do programa 2020, mas não fica claro 25 

quando seria esse processo e o que ocorrerá depois. Desabafa dizendo que muitas vezes 26 

os representates discentes não tem uma explicação clara para dar aos alunos, por isso 27 

pergunta se haveria alguém na reunião que pudesse dar uma explicação mais clara sobre 28 

a questão. O Professor João Paulo Borin responde que, de sua parte, não teria e, como 29 

não houve a manifestação dos presentes, diz que a questão foi anotada e será 30 

encaminhada à Diretoria, onde tentarão, dentro dos mecanismos dessas informações, 31 

responder de uma forma mais direta. A Coordenação de Pós-Graduação, inscrita no 32 

expediente, informa que a coleta para envio dos dados do Relatório Sucupira foi 33 

prorrogado para o dia 15.06.2020, que estão fazendo um “pente fino” para entregar o 34 

relatório da forma mais limpa possível. Explica que fez uma solicitação aos colegas das 35 

áreas, buscando criar gupos de trabalho para uma maior contribuição, diz saber que 36 

muitas vezes demanda um pouco mais de trabalho, mas enxerga que o resultado vale a 37 

pena. O Senhor Vinicius Pereira Chieppe pede a palavra e comenta sobre um formuário 38 

que foi respondido pelos alunos; desse formulário gerou uma carta que trata da 39 

continuidade acadêmica e a posição do Centro Acadêmico, e apresenta dados como: 40 

quase 30% dos alunos que preencheram declararam problemas em assistir as aulas ao 41 

vivo ou gravadas; a rede de apoio da Unicamp foi de grande importância, mas esse 42 

apoio não chegou para muitas pessoas, principalmente as que moram fora de Campinas; 43 

70% dos alunos declararam sobrecarregados nesse período e que a quarentena, 44 

juntamene com a continuidade das atividades acadêmicas, piorou o estado psicológico, 45 

fora a dficuldade financeira que várias pessoas vem enfrentando nesse período. O 46 



Senhor Vinicius finaliza a sua fala disponibilizando o link do documento no chat, e diz 1 

que se alguém tiver interesse poderá enviar por e-mail também. O Professor Marco 2 

Antônio Coelho Bortoleto relata que durante esse período de pandemia, existem alguns 3 

alunos da Unicamp que estão fora, em intercâmbio, e que estão vivendo essa realidade 4 

de forma diferente. Por razão de uma reportagem que a Unicamp fez nessa semana de 5 

intercambistas, acha por bem tentar escutar um pouco esses alunos e diz que, 6 

particularmente, está acompanhando uma aluna de graduação em intercâmbio na 7 

Dinamarca, que foi muito bom manter contado com ela e está compartilhando esse 8 

depoimento porque acha importante oferecer suporte a esses alunos. O Professor João 9 

Paulo Borin diz que a pós-graduação sempre procura manter contato com a aluna 10 

Marina, que também está fora do país, e agradece ao Professor Marco por compartilhar 11 

o assunto. Iniciando a ORDEM DO DIA, os itens são colocados em apreciação: A) 12 

Indicação da Comissão Organizadora para condução dos trabalhos para as consultas: 13 

Graduação, Extensão, Bilioteca, LABFEF e DEFH (mandatos 01/07/2020 a 14 

30/06/2022); B) Pareceres favoráveis ao Relatório de Atividades Docente Professor 15 

Doutor Sérgio Settani Giglio Período: 01/10/2016 a 30/09/2019 01 a 12; C) Resolução 16 

DEAFA-FEF Nº 01/2020 Pareceres favoráveis referentes à vinculação do Professor 17 

Doutor Alex Castro, no Programa de Pesquisador Colaborador da FEF, no período 18 

04/05/2020 a 03/05/2022, sob a supervisão da Professora Doutora Mara Patrícia Traina 19 

Chacon Mikahil 13 a 16 e D) Informação DEAFA-FEF Nº 02/2020 Pareceres 20 

favoráveis referentes à vinculação da Professora Doutora Amanda Veiga Sardeli, no 21 

Programa de Pesquisador Colaborador da FEF, no período 04/05/2020 a 03/05/2022, 22 

sob a supervisão da Professora Doutora Mara Patrícia Traina Chacon Mikahil. São 23 

destacados os itens B, C e D pelo Professor Antônio Carlos de Moraes; itens C e D pelo 24 

Professor Marco Carlos Uchida e o item C pelo Professor Marco Antonio Coelho 25 

Boertoleto; o Senhor Emerson Teodorico Lopes lembra que o item A é de destaque 26 

obrigatorio. Na sequência, o Professor João Paulo Borin explica que na reunião passada 27 

ficou acordado que o item referente à Normativa de Uso dos Espaços Físicos da FEF 28 

retornaria obrigatoriamente para esta Congregação, porém, a Coordenadora de 29 

Extensão, Maria Luiza Tanure Alves, enviou um ofício ao Diretor solicitando que o 30 

documento seja retirado de pauta para discussão adequada dentro da comunidade. 31 

Explica que o documento não pôde ser discutido em virtude da suspensão das atividades 32 

da universidade e solita um prazo de seis meses para que a discussão possa ocorrer da 33 

melhor maneira possível. O Professor João Paulo Borin diz que, consultadas as 34 

normativas, tal medida é possivel, abrindo para a votação da prorrogação – 35 

APROVADA. Prosseguindo, coloca em votação a inclusão dos itens: E) Prorrogação do 36 

prazo para 06 (seis) meses para que o assunto “Normativa que define os critérios de 37 

utilização dos espaços físicos da FEF” retorne à submissão da Congregação da FEF; F) 38 

Resolução Interna CPG-FEF Nº 15/2020 - parecer favorável ao estágio de pós-39 

doutoramento do Prof. Dr. Arthur Fernandes Gáspari, sob a supervisão do Prof. Dr. 40 

Antonio Carlos de Moraes, no período de maio/2020 a abril/2021, com bolsa do 41 

Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD/CAPES e G) Resolução Interna 42 

COMEX-FEF Nº 05/2020 - parecer favorável referente a prestação de contas do 43 

Convênio 927.23 – Cursos/Extensão-FEF, no período de 01/03/2019 a 31/12/2019 – 44 

APROVADA a inclusão dos itens. No ITEM A são indicados os seguintes nomes para a 45 

Comissão Organizadora de condução dos trabalhos para as consultas: Prof. Marco 46 



Carlos Uchida – DEAFA, Prof. Antônio Carlos de Moraes – DCE, Prof. Mario Luiz 1 

Ferrari Nunes – DEFH, Luan Maynny Silva Avelino - Discente Graduação; Mônica 2 

Alves Barreto -  Discente Pós-Graduação e Adalberto Demer - Técnico Administrativo, 3 

incluindo a secretaria administrativa; as indicações são colocadas em aprovação – 4 

APROVADAS. No ITEM B o Professor Antônio Carlos de Moraes diz que ficou na 5 

dúvida em um dos pareceres, no quadro de orientações, onde consta “orientações de 6 

PAD”, que o número “35” parece ser da graduação e não do docente; pede a checagem 7 

da informação e, se for o caso, a correção. Não havendo mais destaques e com a devida 8 

confirmação da informação, o ITEM B é colocado em votação – APROVADO. Nos 9 

ITENS C e D, o Professor Marco Antonio Coelho Bortoleto diz que no texto da 10 

convocatória, onde está escrito “a vinculação do Professor Doutor Alex Castro” (item 11 

C) e “a vinculação da Professora Doutora Amanda Veiga” (item D), tem dúvida se é 12 

adequada a escrita “Professor” para a citação deles. O Professor Marco Carlos Uchida 13 

diz que, inclusive, na informação encaminhada pelo Departamento, foi colocada apenas 14 

a palavra “Doutor”, assim ele solicita a supressão da palavra “Professor”. O Professor 15 

Uchida também pede a supressão da escrita “sob a supervisão da Professora Doutora 16 

Mara Patrícia Traina Chacon-Mikahil”; outra observação no ITEM C, onde consta 17 

“Resolução DEAFA”, fazer constar “Informação DEAFA”. Não havendo mais 18 

observações e com as devidas correções, os ITENS C e D são colocados em votação – 19 

APROVADOS. O Professor João Paulo Borin explica o ITEM E, que trata do 20 

recredenciamento que acontece a cada dois anos, onde os docentes precisam ser 21 

renovados, sendo um procedimento de praxe. Não havendo destaques o item é colocado 22 

em votação – APROVADO. ITEM F, o Coordenador de Pós-Graduação explica que é 23 

referente à aprovação na CPG do resultado final do estágio de pós-doutorado, onde faz 24 

uma resalava de que ainda estão na expectativa de receberem ou não a bolsa; o item é 25 

colocado em aprovação -  APROVADO. ITEM G aprovação das contas de dois projetos 26 

de especialização no ano de 2019; não havendo destaques ou observações o item é 27 

colocado em votação – APROVADO. Não há inscritos no item OUTROS. O Professor 28 

Marco Carlos Uchida pede a palavra e pergunta ao Senhor Vinícius se já existe um 29 

representante discente para o DEAFA, o qual responde que os representantes são 30 

formados, principalmente, por pessoas que estão se formando, onde houve uma baixa no 31 

semestre passado, pois alguns também já estão trabalhando, por isso estão com 32 

dificuldades para encontrarem novos representantes, mas assim que tiverem o nome será 33 

feito o encaminhamento do ofíco ao departamento. Não havendo mais assuntos a tratar, 34 

o Professor João Paulo Borin solicita um minuto de silêncio em respeito ao falecimento 35 

do Sr. Orival Andries, pai do Diretor da Faculdade de Educação Física, e encerra a 36 

reunião, a qual eu, Renata Cristina C. Ribeiro lavrei a presente ata. 37 

https://www.fef.unicamp.br/fef/contatos/mara-patricia-traina-chacon-mikahil

