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ATA DA OCTAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1 
CONGREGAÇÃO DA  FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE 2 
ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos vinte e dois do mês de novembro de dois mil e 3 
dezessete, às quatorze horas, reuniram-se os membros da Congregação da 4 
Faculdade de Educação Física, no Auditório Professor João Batista Andreotti 5 
Gomes Tojal, sob a presidência do SENHOR DIRETOR, Professor Doutor MIGUEL 6 
DE ARRUDA, com o comparecimento dos seguintes conselheiros: Diretor 7 
Associado - Professor Roberto Vilarta; Coordenador do Programa de Pós-8 
Graduação - Professor Edivaldo Góis Junior; Coordenador de Extensão – 9 
Professor Odilon José Roble; Coordenador de Biblioteca – Professor Sérgio 10 
Settani Giglio; Chefe do Departamento de Ciências do Esporte – Professora 11 
Laurita Marconi Schiavon; Chefe do Departamento de Estudos da Atividade 12 
Física Adaptada – Professor Bruno Rodrigues; Chefe do Departamento de 13 
Educação Física e Humanidades – Professora Silvia Cristina Franco Amaral; 14 
Representantes Docentes – Categoria MS-3: Professores Renato Barroso da 15 
Silva e Mário Luiz Ferrari Nunes; Categoria MS-5: Professores Marco Antonio 16 
Coelho Bortoleto e Elaine Prodócimo; Categoria MS-6: Professores Edison 17 
Duarte; Representantes Técnicos Administrativos – Vanderley Aparecido 18 
Moralez; Representantes Discentes – Pós-Graduação: Acadêmico Harian Pires 19 
Braga; Graduação: Acadêmico Vitor Toledo Piva Nardi;  Convidado: Senhor 20 
Emerson Teodorico Lopes. Ausentes os Conselheiros: Professor Gustavo Luís 21 
Gutierrez (ausência justificada), Professora Paula Teixeira Fernandes 22 
(ausência justificada), Professor Marco Carlos Uchida (ausência justificada) e 23 
Márcio Clebson dos Santos Alves (ausência justificada). Havendo quórum, o 24 
SENHOR DIRETOR inicia a reunião informando as ausências justificadas e 25 
coloca em aprecição os itens da Ordem do Dia. Não havendo destaques, o 26 
SENHOR DIRETOR coloca para votação em bloco os itens de A, B e C, sendo 27 
eles: ITEM A – Homologação do resultado da eleição para representação 28 
discente 01 a 02 junto a Congregação: Pós- Graduação como titular Harian 29 
Pires Braga e como suplente não houve inscritos; Graduação como titular Vitor 30 
Toledo Piza Nardi e como suplente não houve inscritos. ITEM B - Resolução 31 
Interna COMEX-FEF Nº 34/2017 – Tramitação de Cursos “pagos” pela Escola 32 
de Extensão da Unicamp. ITEM C - Resolução Interna COMEX-FEF Nº 35/2017 33 
– Termo Aditivo nº 02 ao Convênio de Cooperação entre a Universidade 34 
Estadual de Campinas e o Comitê Paralímpico Brasileiro, os quais foram 35 
aprovados. A seguir, o SENHOR DIRETOR fala sobre a reunião do CONSU que 36 
foi realizada no dia anterior destacando o assunto referente ao ingresso na 37 
Universidade através do sistema de cotas de pardos e pretos pertencentes ao 38 
Estado de São Paulo, bem como o ingresso de índios e medalhistas. Enfatiza 39 
que no tocante às vagas olímpicas, se manifestou contrário acompanhando a 40 
votação da congregação da Faculdade de Educação Física. Na reunião do 41 
CONSU seu voto foi vencido. Esclarece ainda que, cada Unidade deverá 42 
manifestar interesse em abrir estas vagas olímpicas, e se abrir deverá 43 
informar o critério para se buscar este candidato. Serão até dez por cento das 44 
vagas de cada Unidade que poderão ser pleiteadas. No caso da Faculdade de 45 
Educação Física serão dez vagas. O SENHOR DIRETOR contestou na reunião do 46 
CONSU as duas expressões utilizadas: medalhistas e as olímpicas considerando 47 
que a Faculdade de Educação Física não tem um parâmetro para buscar este 48 
candidato uma vez que, diferentemente da Faculdade de Matemática e da 49 
Faculdade de Química, que tem a Olimpíada Nacional de Matemática e 50 
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Química, a Faculdade de Educação Física envolve performances nas 1 
competições pelo Brasil, dentre várias modalidades ficando difícil achar um 2 
critério para premiação. Portanto, para a Faculdade de Educação Física a 3 
questão não vai se adequar, pois não se dá para utilizar dos conhecimentos 4 
dos ingressantes em vagas olímpicas, por isso a posição contrária. Os demais 5 
itens votados foram por aclamação. O que se discutiu muito foi à forma para 6 
ajustes dos percentuais de ingresso. A reunião do CONSU encerrou com o 7 
assunto quanto às quantidades de vagas indígenas para cada Unidade, que 8 
serão duas vagas por curso e turno, ou seja, no caso da Faculdade de 9 
Educação Física serão duas para o período da manhã e duas para o período da 10 
noite. Informou que haverá um vestibular específico com questões 11 
semelhantes do que é tratado no conteúdo do ensino médio e ensino 12 
fundamental para essa população indígena. Essa população quando ingressar 13 
terá aulas regulares como todos os outros alunos. O que se vai criar é uma 14 
Secretaria para dar apoio à permanência desses ingressantes tendo em vista 15 
que essa população tem outra cultura, hábitos, alimentação, etc. Este 16 
conteúdo do CONSU já está bastante divulgado e verificou que este momento 17 
é histórico para a Universidade. O DISCENTE HARIAN PIRES BRAGA faz o 18 
convite divulgando que neste sábado dia 25/11/2017 terá no Ginásio 19 
Multidisciplinar da Unicamp três jogos da final da etapa de campeonato 20 
universitário paulista que a Unicamp está participando. A partir das 16:00 21 
horas acontecerá o futsal feminino; às 17:30 horas handebol feminino; e às 22 
19:00 horas o futsal masculino. É importante esta divulgação porque é 23 
resultado direto que a Faculdade de Educação Física tem dado ao esporte 24 
universitário. O PROFESSOR MARCO ANTONIO COELHO BORTOLETO reforça o 25 
convite de terça-feira às 19:00 horas onde terá a 23ª edição do Festival da 26 
Faculdade de Educação Física. Esta edição vai ser especial com vários grupos 27 
de fora porque tem um processo junto com a Confederação de Ginástica. 28 
Serão 30 coreografias com pessoas de várias partes do estado de São Paulo. E 29 
na quinta-feira haverá às 19:00 horas o Festival de Circos Aéreos no Casarão 30 
de Barão Geraldo. Considerando que as atividades não se adéquam ao nosso 31 
ginásio decidiu-se levar para outro espaço mais cênico e mais adequado. O 32 
Casarão é um espaço cultural administrado por um conjunto de grupos 33 
culturais de Barão Geraldo em parceria com a Prefeitura de Campinas. A 34 
entrada é gratuita. O PROFESSOR MÁRIO LUIZ FERRARI NUNES pediu a 35 
palavra para informar que em discussão com o grupo MS3 propõem que haja 36 
uma abordagem mais ampla para que se estabeleça algum tipo de regra ou 37 
norma para o uso da divulgação de informações na página da Faculdade de 38 
Educação Física. O SENHOR DIRETOR  sugere que apresentem uma proposta 39 
para circular entre todos os departamentos e demias representantes da 40 
congregação para depois encaminhar para aprovação.O PROFESSOR SÉRGIO 41 
SETTANI GIGLIO acrescenta que primeiro seria uma proposta estrutural no 42 
sentido para que o site da Faculdade de Educação Física possa ter maior 43 
visibilidade de algumas informações como mencionado pelo Prof. Mário, 44 
dando como exemplo, nos casos de defesas de alunos, mencionando que não é 45 
fácil a visualização no site destas informações;  e segundo menciona que 46 
deveria haver uma discussão um pouco mais ampla sobre este assunto pois na 47 
outra congregação foi passado somente as restrições do assunto. Portanto, 48 
sugere que primeiramente verificar todas as demandas dos departamentos 49 
para depois apresentar uma proposta. O SENHOR DIRETOR  sugere ao Prof. 50 
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Sérgio que o grupo do MS3 coloque suas ideias em uma proposta para depois 1 
fazermos as adequações de anexar as demais propostas e condensar em um 2 
único documento. Esclarece que as restrições feitas foram com o objetivo de 3 
não deixar o site da Faculdade de Educação Física “poluído”. O PROFESSOR 4 
EDISON DUARTE reforça a necessidade de mudança na estrutura da página 5 
atual, sugerindo uma estrutura em tópicos para notícias dos docentes, da pós-6 
graduação, da graduação, eventos, prêmios, etc, uma vez que do jeito que 7 
está, é um pouco complicado. O SENHOR EMERSON TEODORICO LOPES 8 
primeiramente esclarece que as normas não foram criadas pela direção e a 9 
informática da faculdade, elas se baseam em uma norma da GR. Estas normas 10 
são criadas pelo Gabinete junto com a Procuradoria Geral descrevendo os 11 
critérios do que pode ou não conter na página. Com base nestas normas tenta-12 
se dar uma enxugada nos assuntos, considerando que todos querem colocar 13 
suas notícias nos chamados “POP”. No espaço dos “POP’s” conseguimos 14 
colocar no máximo 8 informações. Então acaba sendo muitos pedidos para 15 
pouco espaço. Esclarece também com relação a fala do Professor Edison 16 
Duarte que as notícias, eventos dos departamentos já constam no site, no 17 
entanto, propõe em pensar junto com todos alguma forma para se dar mais 18 
destaques nas notícias. Uma terceira situação a se pensar, seria em 19 
padronizar e também deixar as informações mais destacadas para cada página 20 
dos departamentos, laboratórios, grupos de pesquisa, para não ter que 21 
colocar necessariamente nos “POP’s”. A PROFESSORA SILVIA CRISTINA 22 
FRANCO AMARAL discorda do Senhor Emerson Teodorico Lopes porque muito 23 
do trabalho que os docentes fazem não tem destaque, por exemplo, no caso 24 
de menção honrosa de um aluno. Este tipo de premiação atrai alunos de 25 
graduação, pós-graduação, extensão, etc. Portanto, pensa que esta 26 
informação é muito mais importante do que algumas outras que encontrou no 27 
site e que não tinham ligação com nenhum docente da Faculdade de Educação 28 
Física. O SENHOR EMERSON TEODORICO LOPES informa que no caso das 29 
premiações, as mesmas possuem um espaço na página principal e não há 30 
restrições. O que há restrições são as notícias de participações dos professores 31 
em congressos, por exemplo. O PROFESSOR MARCO ANTONIO COELHO 32 
BORTOLETO reforça a necessidade de se repensar com calma e coletivamente 33 
sobre a estrutura do site, verificando o que se quer mostrar mais ou menos e 34 
também destacou a necessidade de “linkar” melhor o site com as mídias 35 
sociais. O SENHOR EMERSON TEODORICO LOPES menciona a importância dos 36 
departamentos informarem as alterações para informática considerando que 37 
existem muitas informações desatualizadas no site. O PROFESSOR SÉRGIO 38 
SETTANI GIGLIO deu recado informando que era para ter terminado ontem a 39 
exposição da biblioteca, mas como teve problema em relação ao lugar para se 40 
armazenar os materiais que foram trazidos e a finalização do processo de 41 
compras pela FUNCAMP, a inauguração se dará nas próximas semanas.Nada 42 
mais havendo a tratar, o SENHOR DIRETOR declara encerrada a sessão, a qual 43 
eu, Tielly Martins Lopes, lavrei a presente Ata. 44 


