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ATA DA OCTAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO 1 
DA  FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 2 
CAMPINAS. Aos vinte de seis de setembro de dois mil e dezoito, às quatorze horas, 3 
reuniram-se os membros da Congregação da Faculdade de Educação Física, no 4 
Auditório Professor João Batista Andreotti Gomes Tojal, sob a presidência do SENHOR 5 
DIRETOR, Professor Doutor ORIVAL ANDRIES JUNIOR, com o comparecimento dos 6 
seguintes conselheiros: Coordenador de Pós-Graduação: Professor Edivaldo Góis Junior; 7 
Coordenadora de Extensão – Professora Maria Luiza Tanure Alves; Coordenadora de 8 
Biblioteca – Professora Olívia Cristina Ferreira Ribeiro; Chefe do Departamento de 9 
Ciências do Esporte – Professora Laurita Marconi Schiavon; Chefe do Departamento de 10 
Estudos da Atividade Física Adaptada – Professor Bruno Rodrigues; Chefe do 11 
Departamento de Educação Física e Humanidades – Professora Elaine Prodócimo; 12 
Representantes Docentes – Categoria MS-3: Professores Renato Barroso da Silva e 13 
Mário Luiz Ferrari Nunes; Categoria MS-6: Professores Edison Duarte; Representantes 14 
Técnicos Administrativos – Vanderley Aparecido Moralez; Representantes Discentes – 15 
Pós-Graduação: Acadêmico Harian Pires Braga, -Graduação: Acadêmico Vitor Toledo 16 
Pisa Nardi; Convidado: Senhor Emerson Teodorico Lopes. Ausentes os Conselheiros: 17 
Diretor Associado – Odilon José Roble (ausência justificada); Coordenadora de 18 
Graduação - Professora Paula Teixeira Fernandes(ausência justificada).  Professor  19 
Marco Antonio Coelho Bortoleto (ausência justificada). Havendo quórum, o SENHOR 20 
DIRETOR inicia a reunião abrindo para destaques os itens da Ordem do Dia, sendo eles: 21 
ITEM A- Parecer da Comissão de Avaliação Especial de Desempenho – Estágio 22 
Probatório-Interessada: Professora Doutora Maria Luiza Tanure Alves; ITEM B: 23 
Resolução Interna LABFEF-FEF Nº 03/2018 -Relatório sobre a aplicação dos recursos da 24 
Reserva Técnica para Infraestrutura Institucional de Pesquisa FAPESP 2017/18346-1; 25 
ITEM C: Resolução Interna DCE-FEF Nº 23/2018-Parecer favorável referente ao 26 
Relatório Final das Atividades do Professor Doutor Rômulo Cássio de Moraes Bertuzzi, 27 
no Programa de Professor Colaborador, no período de 29/06/2017 a 31/08/2018; ITEM 28 
D: Resolução Interna COMEX-FEF Nº 29/2018 - Parecer favorável referente ao 29 
Demonstrativo de Receitas e Despesas do Processo 23-P-14107/1998 – 30 
APS/FEF/Práticas Esportivas, no período de 01/01/2018 a 31/07/2018, ITEM E: Parecer 31 
da Comissão Técnica Permanente referente a inscrição do Prof. Dr. João Paulo Borin no 32 
Concurso para obtenção do Título de Livre Docente na Área de Esporte e Treinamento, 33 
na disciplina FF117 – Teoria e Fundamentos Metodológicos do Treinamento Desportivo; 34 
ITEM F: Resolução Interna DCE-FEF Nº 24/2018-Sugestão de nomes para a composição 35 
da Comissão Julgadora do concurso para obtenção do Título de Livre Docente na Área 36 
de Esporte e Treinamento, na disciplina FF117 – Teoria e Fundamentos Metodológicos 37 
do Treinamento Desportivo; ITEM G: Parecer da Comissão Técnica Permanente 38 
referente a inscrição da Profa. Dra. Helena Altmann no Concurso para obtenção do Título 39 
de Livre Docente na Área de Educação Física e Sociedade, na disciplina EF722 – 40 
Educação Física Escolar – Ensino Fundamental; ITEM H: Resolução Interna DEFH-FEF 41 
Nº 28/2018-Sugestão de nomes para a composição da Comissão Julgadora do concurso 42 
para obtenção do Título de Livre Docente na Área de Educação Física e Sociedade, na 43 
disciplina EF722 – Educação Física Escolar – Ensino Fundamental. Não Havendo 44 
destaques o SENHOR DIRETOR coloca em votação – aprovados. O SENHOR DIRETOR 45 
abre inscrição para o item – Outros: O DISCENTE HARIAN PIRES BRAGA informa que 46 
foi lido a Carta de Repúdio dos Discentes Unicamp referente aos cortes de orçamentos 47 
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da CAPES na congregação passada e foi sugerido que ela retornasse para que tivesse 1 
como signatários os docentes também.  A carta entrou no item Outros pois foi verificado 2 
na Secretaria Geral de que não poderia ser incluida como item de pauta. Assim sendo, a 3 
pergunta é se haverá a inclusão dos docentes na carta. Outro assunto que gostaria de 4 
abordar é referente a um dos palestrantes que estiveram aqui no VI Congresso Sudeste 5 
do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, em que disse que deveríamos voltar a ter 6 
uma educação física com cores militares. Portanto, quero deixar registrado como aluno 7 
de pós-graduação e como parte da FEF que todos estes recortes militares da física, são 8 
datada, anacrônica e perigosa. Pois hoje muitos que aqui estão pesquisando em diversas 9 
áreas, só estão aqui porque estas cores foram derrubadas por gentes que pensou em 10 
educação física diferente. Eu, particulamente, não estaria num curso de educação física 11 
se tivesse que ficar dando voltas nas quadras ou algo do tipo e com cores militantes. 12 
Neste momento de polarização política, devemos também tomar cuidado com as falas 13 
provocativas, pois isso faz discursos de ódio. A disputa pela legalidade e legitimidade da 14 
profissão do sistema FEF e CREF não pode sobressair a um discurso no mínimo 15 
complicado e que ataca áreas de pesquisa e principalmente a FEF que reinventou nos 16 
últimos 30 anos e mais grave ainda quando essa fala acontece dentro da Unicamp onde 17 
se teve maiores perseguições da Ditadura. Portanto, é só um registro como aluno, como 18 
coletivo de que estes discursos tem que ser combatidos. A liberdade de opinião não pode 19 
ser confundida com fomento ao ódio. A PROFESSORA ELAINE PRODÓCIMO pede a 20 
palavra para esclarecer que não era um palestrante e sim um professor que estava na 21 
plateia. O PROFESSOR EDIVALDO concorda com as palavras do Harian e informa que 22 
o professor que falou não defende a ditadura militar na historia de vida dele, e ele fez a 23 
fala no sentido de provocar mesmo. E o Harian tem toda razão de termos que tomar 24 
cuidado com discursos provocativos que podem gerar ódio. E para finalizar o DISCENTE 25 
HARIAN faz o convite sobre os eventos finais de Esportes Coletivos no GMU. A 26 
PROFESSORA ELAINE PRODÓCIMO pede a fala para agradecer a direção e os 27 
departamentos que contribuíram para que o VI Congresso Sudeste do CBCE 28 
acontecesse. Informa que as palestras estão no site da FEF e do CBCE, pois houve a 29 
transmissão simultânea. Faz um convite aos colegas que não estão associados ao CBCE 30 
para se associarem, pois é um colégio que vem lutando pela educação física e fazendo 31 
embates políticos muito importantes no sentido de defender a área e os colegas da área. 32 
A PROFESSORA MARIA LUIZA TANURE fala em nome da extensão parabenizando o 33 
projeto de natação que completa 30 anos. Ele tem uma participação muito grande de 34 
toda comunidade de Campinas e Barão Geraldo e um papel muito importante na 35 
formação dos nossos alunos. O projeto tem coordenação do Professor Orival Andries 36 
Junior.  O SENHOR DIRETOR parabeniza o VI Congresso Sudeste do CBCE e também 37 
o evento do Dia Paralímpico realizado no dia 29/09/18 na FEF. Informa alguns assuntos 38 
que foram discutidos no CONSU: a) prêmio Zeferino Vaz onde foi aprovado prêmio sem 39 
pecúnia; b) cortes de gratificações: foi colocado no expediente da ata do CONSU, a 40 
apresentação do resultado do trabalho de um grupo que fez o estudo para detalhar 41 
propostas de gratificações dos funcionários e não a proposta de cortes. De interesse da 42 
FEF referente às gratificações seria quanto as coordenações: da graduação, da pós-43 
graduação, da extensão e laboratórios. Atualmente na FEF, somente a coordenação da 44 
graduação e da pós-graduação tem gratificação e na proposta apresentada no CONSU 45 
continua somente as duas. A coordenação de extensão pela proposta continua sem 46 
gratificação aqui e lá fora. Na FEF, a coordenadoria de extensão tem uma gratificação, 47 
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pois foi juntada a gratificação da antiga CODEU. Mas oficialmente, quanto Administração 1 
Central não há gratificação. Portanto quando se apresentou essa proposta na reunião de 2 
ontem, tanto eu quanto FEF e mais três unidades sugeríamos que a extensão deveria ter 3 
gratificação. E também sugerimos a gratificação de biblioteca e laboratórios não com 4 
relação à gratificação de coordenadores mais sim de outra que vão utilizar, mas que 5 
também fosse atividade gratificada. Trata-se de gratificação de função e não aumento de 6 
salário. Estas informações estão no site da PRDU. O SENHOR DIRETOR informa que foi 7 
chamado para uma reunião com a reitoria e foi passado alguns problemas que a 8 
universidade está vivendo, mais no sentido de alerta do que uma repressão, referente as 9 
reclamações na ouvidoria a cerca de docentes que não estão ministrando aula. 10 
Colocando bolsistas para darem aula. Não diz respeito a FEF e sim um problema geral 11 
da universidade. Foi colocado o assunto na reunião para que pudéssemos apresentar o 12 
problema para comunidade e verificar como pode ser tratado se estiver ocorrendo isso 13 
nas respectivas unidades. Portanto, quis trazer o assunto considerando que teremos 14 
futuramente as atribuições de aula. O DISCENTE HARIAN coloca a reflexão no sentido 15 
de tomarmos cuidado em não tirar os espaços colegiados que tratam das avaliações dos 16 
docentes e cursos para se levar em consideração somente as informações das 17 
denúncias da ouvidoria. O SENHOR DIRETOR informa sobre o Parecer de Seleção de 18 
Proposta do Programa Santander Iberos-Americanos de Docentes – Edital DERI nº 19 
37/2018. Foi criada uma comissão para análise das inscrições. Os projetos inscritos 20 
foram da Profa. Helena Altmann e Profa. Silvia Cristina Franco Amaral. E a comissão 21 
indica o projeto da Profa. Sílvia e a direção vai referendar a indicação. O SENHOR 22 
DIRETOR informa que por volta do dia 30/08/18 recebeu na direção da FEF a moção na 23 
Câmara Municipal de Campinas nº195/2018 de autoria da Mariana Conti que trata-se de 24 
ameaças de cunho nazistas e racistas. A PROFESSORA ELAINE PRODÓCIMO 25 
aproveita para lembra também que nesta semana um professor do Cotuca recebeu 26 
ameaças homofóbicas e racistas. Foi feito uma moção de repúdio e apoio a ação pela 27 
Adunicamp aprovada na última assembleia. Acredita que os docentes tem o papel de 28 
conversar em sala de aula sobre estes assuntos para que esse tipo de atitude não se 29 
perpetue. O PROFESSOR EDIVALDO GOIS JUNIOR Informa que hoje a Câmara 30 
Municipal de Campinas coloca em votação a “Escola sem partido” que trata-se de uma 31 
violência simbólica mas não deixa de ser. O SENHOR DIRETOR se recorda sobre outro 32 
assunto discutido no CONSU que tratou da forma de realização dos concursos de livre 33 
docência ser desvinculado da progressão de carreira. Isso está ocorrendo porque o 34 
professora que faz o concurso de livre docente em outra instituição, por exemplo, USP e 35 
UNESP, trazem o título para Unicamp solicitando a promoção. Isto vai ser modificado, e 36 
foi retirado de pauta, mas sugiro se informarem sobre o assunto pois voltará para o 37 
CONSU futuramente para ser desmembrado. Uma coisa é carreira e outra é concurso. O 38 
SENHOR DIRETOR demonstra a preocupação quanto ao assunto das aposentadorias 39 
que teremos em um curto período, principalmente de funcionários. Termos 18 40 
funcionários que até 2021 podem se aposentar, 14 funcionários até 2020 e 4 funcionários 41 
que já tem o direito de se aposentar quando desejarem. Estamos trabalhando para ver 42 
como será reposto estes funcionários mais considerando a dificuldade de reposição que 43 
a universidade vem passando, estamos trabalhando administrativamente com uma 44 
comissão que estuda um novo sistema de modelo administrativo. Já conversamos com 45 
os coordenadores, chefias e funcionários da graduação, pós-graduação e extensão. A 46 
discussão ainda sendo estudada e será ampliado para toda comunidade. Esse estudo 47 
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também está sendo feito para os docentes. Nada mais havendo a tratar, o SENHOR 1 
DIRETOR declara encerrada a sessão, a qual eu, Tielly Martins Lopes, lavrei a presente 2 
Ata. 3 


