
 

 

1 

ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1 

CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada no dia vinte e dois 3 

de fevereiro de dois mil e dezessete, na Sala da Congregação, com início 4 

às quatorze horas, sob a presidência do Professor Dr. Miguel de Arruda, 5 

Diretor da FEF. Estiveram presentes: Coordenações: PÓS-GRADUAÇÃO - 6 

Professor Dr. Edivaldo Góes Júnior; GRADUAÇÃO - Professora Dra. Paula 7 

Teixeira Fernandes; EXTENSÃO - Professor Dr. Odilon José Roble; DEAFA – 8 

Professor Dr. Bruno Rodrigues; DCE - Professora Dra. Laurita Marconi Schiavon; 9 

DEFH – Professora Dra. Silvia Cristina Franco Amaral; Representação da 10 

Comissão de Biblioteca – Professora Dra. Carmen Lucia Soares; Representação 11 

Docente MS-3 – Professor Dr. Renato Barroso da Silva e Professor Dr. Mario 12 

Luiz Ferrari Nunes; Representação Docente MS-5 – Professora Dra. Elaine 13 

Prodócimo - Representação Discente de Pós-Graduação – Harian Pires Braga; 14 

Representação Discente de Graduação: Jéssica Adriana Montanini Fernandes; 15 

Representante dos Servidores Técnicos Administrativos – Marcio Clebson dos 16 

Santos Alves e Helio Viana dos Santos. Ausências Justificadas: Professora Dra. 17 

Mara Patrícia Traina Chacon-Mikahil – Diretora Associada; Professor. Dr. Sergio 18 

Giglio – Representante Docente MS-3; Professor Dr. Marco Antonio Coelho 19 

Bortoleto - Representante Docente MS-5; Professor Dr. Gustavo Luís Gutierrez - 20 

Representante Docente MS-6; Professor Dr. Edison Duarte - Representante 21 

Docente MS-6; Vanderlei Aparecido Moralez- Representante dos Servidores 22 

Técnicos Administrativos. Iniciando a reunião o Professor Dr. Miguel de 23 

Arruda deu boas vindas aos novos integrantes da Congregação, nas 24 

representações docente, discente e funcionários. Agradeceu os Professores que 25 

estavam encerrando suas participações na Congregação. Em seguida colocou 26 

em votação a Ata da 178ª Reunião Ordinária da Congregação, realizada em 27 

catorze de dezembro de 2016 que foi aprovada com dez votos favoráveis e 28 

quatro abstenções. Prosseguindo, o Sr. Presidente abriu as inscrições para o 29 

EXPEDIENTE e inscreveram os Professores Doutores Odilon José Roble, Paula 30 

Teixeira Fernandes Edivaldo Góes Júnior, Bruno Rodrigues, Discente Harian 31 

Pires Braga e a Mesa. O Professor Dr. Odilon José Roble informou que, como 32 

já é de conhecimento de todos,  Coordenadoria de Extensão irá sofrer uma 33 

modificação ao longo do próximo mês, o responsável técnico Emerson Teodorico 34 

Lopes passará a ser o novo ATU da unidade e a funcionária Mariângela Cristina 35 

Padovani Bartier assumirá a administração técnica da Coordenação de Extensão. 36 

Destacou a competência do funcionário Emerson Teodorico Lopes na Extensão, 37 

que está a frente da administração desde 2006, ele sempre foi a grande alma 38 

da extensão, sempre foi muito competente e sábio, é a pessoa que realmente 39 

entende de extensão na FEF, faz esse registro publicamente, sem nenhum 40 

constrangimento e tem certeza que o Emerson pode ocupar qualquer lugar de 41 

Extensão dentro da universidade. Disse que o Coordenador de Extensão é um 42 

professor que está no espaço dando sua contribuição pedagógica, que fica triste 43 

com a saída do Emerson, entretanto apoia a progressão na carreira do mesmo e 44 

tem certeza que o funcionário será excelente na nova função, bem como a 45 

funcionária Maria Elisabeth Massaro Malagodi,  que irá se aposentar brevemente. 46 

Também não tem nenhuma dúvida a que a funcionária Mariângela rapidamente 47 
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ocupará o papel dela na Coordenadoria de Extensão. Para que a fala dele não 1 

fique parecendo apenas um reflexo do carinho que tem pelo funcionário 2 

destacou alguns atos objetivos sobre o mesmo: Teve uma participação integral 3 

nas novas normas de extensão, na redação dessas normas; foi membro do GT 4 

que desenvolveu o formulário de avaliação física, sem o qual a extensão não 5 

rodaria; teve participação gerencial e administrativa nas ações, nos eventos, 6 

nos cursos, nos congressos, nos simpósios e em todos seminários oferecidos na 7 

faculdade, todos eles passaram pela extensão, todos eles passaram pelo 8 

gerenciamento do Emerson e que no período de 2006 até a presente data a 9 

Extensão antedeu 77 mil usuários que passaram pela gerencia do funcionário, 10 

assim, registrou seu agradecimento e reconhecimento ao Emerson e desejou 11 

boa sorte à ele, deu boas vindas à Mariângela e sabe que os funcionários 12 

mencionados estão se articulando para fazer uma transição adequada, onde um 13 

irá apoiar ao outro nesse novo momento. A Professora Dra. Paula Teixeira 14 

Fernandes informou que ocorreu a matrícula referente à primeira chamada dos 15 

alunos/calouros do curso e graduação, 78 calouros matriculados, um número 16 

alto diante dos últimos anos no dia 23 de fevereiro acontecerá a segunda 17 

chamada dos aprovados e no dia dois de março de dois mil e dezessete será 18 

feita a confirmação de matrícula onde saberemos realmente qual será o número 19 

de alunos matriculados nos cursos de graduação. Agradeceu os docentes e 20 

funcionários que ajudaram a efetuar a matrículas dos ingressantes. Lembrou 21 

que o período de recepção dos calouros será 6 a 10 de março de 2017, que será 22 

realizada a Aula Magna da Graduação, cujos palestrantes serão dois professores 23 

da FEF, Professor Dr. Mario Luiz Ferrari Nunes que abordará o tema sobre 24 

Possibilidades de Atuação do Licenciado em Educação Física e a Professora Dra. 25 

Larissa Rafaela Galatti abordará o tema sobre Possibilidades de Atuação no 26 

Bacharelado em Educação Física. Nada 5ª-feira a noite na 6ª-feira de manhã 27 

serão ministradas as Aulas Trotes com os Professores Doutores. Carmen Lúcia 28 

Soares e Marco Antonio Coelho Bortoleto e para encerrar as atividades de 29 

recepção dos calouros/inicio do semestre será realizada uma Aula em Conjunto 30 

com todas as Faculdades da Área da Saúde, que abordará o tema 31 

interdisciplinar na Faculdade de Medicina onde forma convidados os alunos da 32 

Medicina, Enfermagem, Fonoaudiologia, Farmácia e Educação Física. Desejou 33 

um ótimo semestre letivo à todos. O Professor Dr. Edivaldo Góes Júnior 34 

informou que a Pós-Graduação iniciou suas atividades com muito trabalho e 35 

agradeceu aos esforços prestados pela funcionária Camila Graziela Vanni na 36 

utilização da verba PROAP, que havia sido preservada por conta das contenções 37 

de despesas e por não termos a certeza de que receberíamos uma nova verba 38 

neste ano. O prazo para execução da verba PROAP de 2015 é até o mês de 39 

março de 2017 e a FEF teria que devolver mais de 50 mil reais à CAPES, assim 40 

a CPG –FEF foi buscar mecanismos para utilização da verba, e descobriu-se que 41 

poderia ser utilizada no plano de aplicação da universidade. A funcionária 42 

Camila Graziela Vani foi muito solicita nessa execução de última hora e 43 

conseguimos utilizar uma boa parte dessa verba. Agradeceu o trabalho em 44 

conjunto feito pelas funcionárias Maria Elisabeth Massaro Malagodi, Camila 45 

Graziela Vanni, CPG/FEF e docentes que colaboraram para na execução da 46 

verba em questão. Agradeceu e destacou a dedicação e o apoio dos Professores 47 
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Drs. Antonio Carlos de Moraes, Silva Cristina Franco Amaral, Bruno Rodrigues e 1 

Renato Barroso da Silva que fizeram pareceres de última hora na Comissão de 2 

Bolsas a todos que colaboraram para que tudo desse certo no início do 3 

semestre. Finalizando, informou sobre a realização da Aula Inaugural de Pós-4 

Graduação sobre Ética em Pesquisa e a Competitividade da Pós-Graduação, que 5 

inicialmente estava prevista para o dia 20 de março de 2017, entretanto 6 

precisou ser transferida para início de abril, a pedido do palestrante Professor 7 

Dr. Roberto Romano. O palestrante solicitou alteração da data por motivo de 8 

saúde e, considerando a importância da participação dele a CPG irá discutir o 9 

adiamento e uma nova data para realização da Aula Inaugural. O Discente 10 

Harian Pires Braga disse que retornou ao colegiado agora como aluno de Pós-11 

Graduação e informou que no dia seis de março de 2017 será realizada a 12 

Reinauguração do Ginásio Multidisciplinar da Unicamp, a qual teve uma 13 

colaboração efetiva de professores e alunos da FEF. A Faculdade de Educação 14 

Física participará da cerimônia de inauguração com apresentação de Dança 15 

coordenada pelo Professor Dr. Odilon José Roble, com apresentação de 16 

Ginástica coordenada pelo Professor Dr. Marco Antonio Coelho Bortoleto e com 17 

apresentações de Esportes Adaptados/ Paralímpicos que contou com uma 18 

grande colaboração do Professor Dr. José Júlio Gavião de Almeida. Às catorze 19 

horas acontecerá o Festival de Futsal da Unicamp. Informou que ele e o 20 

Professor Dr. Miguel fizeram parte da Comissão do GMU, a qual elaborou a 21 

Legislação/Regimento Interno do Ginásio Multidisciplinar e convidou todos para 22 

Inauguração da Quadra do Ginásio Multidisciplinar. O Professor Dr. Bruno 23 

Rodrigues agradeceu o ensinamento, a paciência, ajuda e o acolhimento de 24 

todos no período que esteve frente à Chefia do DEAFA. O Professor Dr. 25 

Renato Barroso da Silva informou que, aproveitando a fala do Professor Dr. 26 

Edivaldo Góes Júnior sobre “Ética”, ocorreu uma situação inusitada no Comitê 27 

de Ética em Pesquisa da Unicamp, onde uma relatora detectou que a folha de 28 

rosto de um projeto submetido estava com a assinatura do Diretor do Hospital 29 

da Clinicas (HC) copiada e colada, ou seja, uma aluna de doutorado falsificou a 30 

assinatura do responsável e submeteu ao CEP. Disse que está passando essa 31 

informação para a comunidade da FEF ficar atenta na questão da ética. A 32 

Discente Jéssica Adriana Montanini Fernandes disse que o CAEF teve 33 

algumas ideias sobre a “Aula Trote” e ela quer conversar com Coordenadora de 34 

Graduação sobre o assunto. Na sequencia, o Sr. Presidente informou os 35 

eventos realizados na FEF: Farra nas Férias que ocorreu no período de 36 

02/01/2017 a  28/01/2017, tendo como responsável o Professor Dr. Ademir de 37 

Marco. Essa é a última participação do Professor Ademir como responsável, a 38 

próxima edição do evento terá como responsável a Professora Dra. Olívia 39 

Cristina Ferreira Ribeiro, parabenizou o Professor Dr. Ademir De Marco por 40 

todas edições à frente do Projeto Farra nas Férias; Coleta de dados 41 

“Desempenho de Jovens Atletas GEPESP” (Grupo de Estudo e Pesquisa em 42 

Psicopedagogia) realizada nos dias 06/02/2017  e 08/02/2017, tendo como 43 

responsável os Professores Doutores  - Humberto Carvalho e Roberto Rodrigues 44 

Paes; Cursos de Takkyu Volley e Fusen Volley - Professores Universitários 45 

japoneses  enviados pelo Governo Japonês, visando a difusão de estratégias 46 

relacionadas ao legado das Olimpíadas e Paralímpiadas - Tóquio -2020 realizado 47 
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no dia 07/02/2017 , tendo como responsável da FEF o Professor Dr. José Júlio 1 

Gavião de Almeida; Seminário de Taekwondo: Técnicas de Defesa Pessoal 2 

realizado no período de 20/01 a 07/02/2017 tendo como responsáveis os 3 

Professores: Dr. José Júlio Gavião de Almeida, Ricardo Ramirez e Afonsa 4 

Janaina da Silva. O Professor Dr. Miguel de Arruda informou as  mudanças 5 

que serão realizadas na FEF, disse que a partir do dia 02 de março de 2017 o 6 

funcionário Emerson Teodorico Lopes assumirá a Assessoria Técnica da Unidade, 7 

a funcionária Maria Elisabeth Massaro Malagodi assumirá a Secretária da 8 

Direção da Faculdade e a funcionária Mariângela Cristina Padovani Bartier 9 

assumirá a Diretoria da Coordenação de Extensão, como apontado pelo 10 

Professor Dr. Odilon José Roble anteriormente. Essa mudança foi feita com o 11 

objetivo de aproveitar competências, o Emerson tem competência para assumir 12 

como ATU, a Mariângela tem competências belíssimas para assumir a Extensão, 13 

já passou pela Pós-Graduação e pelo Departamento. Explicou que esse tipo de 14 

situação vem ocorrendo na Universidade porque estamos em um período de 15 

contenção e de contingenciamentos, não há reposição de funcionários nem 16 

quando ocorre as aposentadorias. Agradeceu os trabalhos realizados pela 17 

funcionária Maria Elisabeth Massaro Malagodi na condição de ATU da FEF, que 18 

está com sua aposentadoria prevista para meados de 2017, enalteceu a ida o 19 

Emerson para a Assessoria Técnica e enalteceu a ida da Mariângela para a 20 

Extensão, no sentido de aproveitamento das competências. Reiterou o convite 21 

da Coordenadora de Graduação para “Aula Magna” e para a “Aula Trote” e da 22 

aula Inaugural da Pós-Graduação. Agradeceu também o empenho dos docentes 23 

e funcionários na execução da verba PROAP. Sobre a fala do Discente Harian 24 

sobre o Ginásio da Unicamp haverá um Conselho Gestor do Ginásio 25 

Multidisciplinar, a ideia inicial era que alguns espaços do GMU ficassem sob a 26 

responsabilidade da Coordenação de Extensão da FEF, entretanto o Sr. Pró-27 

Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários achou melhor que esse espaço 28 

ficasse atrelado na PREAC. Para utilização desse novo espeço será repassados 29 

aos usuários o custo de funcionário (fora do expediente) e para entidades 30 

externas e com fins lucrativos será cobrada uma taxa de uso das quadras, a 31 

qual ainda não foi definida. Sobre a parede de escalada, estão verificando a 32 

possibilidade de uma parede externa e quem será responsável, caso ocorra 33 

acidentes, o Grupo de Escalada não será responsável em administrar o projeto 34 

porque não é da Unicamp. O novo Ginásio será utilizado para ensino, pesquisa e 35 

extensão e para requisitar o espeço, o docente deverá enviar uma proposta que 36 

será apreciada no Conselho Gestor do GMU. O Professor Dr. Miguel de Arruda 37 

informou sobre as demandas dos departamentos em relação às progressões e 38 

concursos. Lembrou que, futuramente será feita uma reunião entre a direção, 39 

os departamentos e as coordenações para tratar desse assunto. Projetou as 40 

demandas aos conselheiros, sendo que as pretensões são: Quatro pedidos para 41 

processo de progressão, dois pedidos para concursos de Professor Livre Docente 42 

e dois pedidos para Concursos de Professor Titular. Em seguida, iniciou a 43 

discussão dos documentos contidos na ORDEM DO DIA e solicitou a correção 44 

no ITEM J da Pauta  – onde se lê “Ensino Médio, leia-se Ensino Fundamental” e 45 

no Referencial bibliográfico há uma disciplina que consta o nome da Professora 46 

Dra. Helena Altmann, essa citação deverá ser retirada do documento. 47 
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Prosseguindo, foram destacados: ITEM B - Proc. 23-P-28254/2016. Relatório 1 

sumário para apuração de responsabilidade da discente Gisele Schneider 2 

Marques sobre denúncias de plágio; ITEM L - Homologação do resultado final 3 

do concurso público para obtenção do Título de Livre Docente na área Atividade 4 

Física, Adaptação e Saúde, EF512 – Adaptações dos Sistemas Orgânicos ao 5 

Treinamento Físico e FF017 - Adaptações dos Sistemas Orgânicos ao 6 

Treinamento Físico, tendo sido aprovada a Profa. Dra. Profa. Dra. Mara Patrícia 7 

Traina Chacon Mikahil e ITEM M - Resolução COMEX-FEF 01/2017. Relatório 8 

Final de Atividades do Termo Aditivo 04 ao Convênio entre o Serviço Social do 9 

Comércio e a Universidade Estadual de Campinas. Foram aprovados em bloco, 10 

por unanimidade: ITEM A - Homologação da Ata da Eleição para Chefia do 11 

Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada - Docente Eleito: 12 

Cláudia Regina Cavaglieri; ITEM C - Revogar Resolução Congregação-FEF Nº 13 

108/2016. Comissão Julgadora do Concurso Público de Provas e Títulos para 14 

provimento de 01 cargo de Professor Doutor na Parte Permanente do Quadro 15 

Docente, MS-3.1, em RTP, na Área de Atividade Física, Adaptação e Saúde, nas 16 

disciplinas EF109 – Socorros de Urgência, EF215 – Saúde Coletiva e Atividade 17 

Física e EF612 – Fundamentos de Nutrição e Educação Física; ITEM D- 18 

OF.DEAFA-FEF nº 03/2017. Sugestão de nomes para compor a Comissão 19 

Julgadora do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de 01 cargo 20 

de Professor Doutor na Parte Permanente do Quadro Docente, MS-3.1, em RTP, 21 

na Área de Atividade Física, Adaptação e Saúde, nas disciplinas EF109 – 22 

Socorros de Urgência, EF215 – Saúde Coletiva e Atividade Física e EF612 – 23 

Fundamentos de Nutrição e Educação Física; ITEM E - Resolução DEAFA-FEF Nº 24 

01/2017. Relatório das Atividades desenvolvidas pelo Prof. Dr. Paulo Ferreira de 25 

Araújo, durante Licença Sabática, no período de 01 de abril a 27 de setembro 26 

de 2016; ITEM F - Resolução Interna CPG Nº 01/2017. Composição da 27 

Comissão de Pós-Graduação para o período de 11/03/2017 a 10/03/2019; 28 

ITEM G - Proc. 01-P-27178/2010. Planejamento de obra de infraestrutura para 29 

reforma da piscina da FEF. Valor estimado: R$ 568.786,01; ITEM H - 30 

Referendar Resolução Congregação-FEF Nº 10/2015; Abertura de Concurso 31 

Público para obtenção do título de Livre Docente MS-5.1, na Área de Atividade 32 

Física, Adaptação e Saúde, na disciplina EF611 – Processo de envelhecimento e 33 

Educação Física, do Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada; 34 

ITEM I - Referendar Resolução Congregação-FEF Nº 11/2015. Abertura de 35 

Concurso Público para obtenção do título de Livre Docente MS-5.1, na Área de 36 

Esporte e Treinamento, na disciplina FF117 – Teoria e Fundamentos 37 

Metodológicos do Treinamento Desportivo, do Departamento de Ciências do 38 

Esporte; ITEM J - Resolução DEFH-FEF Nº 18/2016. Abertura de Concurso 39 

Público para obtenção do título de Livre Docente MS-5.1, na Área de Educação 40 

Física e Sociedade, na disciplina EF722 – Educação Física Escolar – Ensino 41 

Médio, do Departamento de Educação Física e Humanidades e ITEM K - 42 

Resolução DCE-FEF Nº 01/2017. Abertura e Edital de Inscrições do Concurso 43 

Público de provas e títulos para provimento de um cargo de Professor Doutor, 44 

nível MS-3.1 em RTP, com opção preferencial para o RDIDP, na Parte 45 

Permanente do Quadro Docente da UNICAMP, na Área de Esporte e 46 

Treinamento, nas disciplinas EF209 – Atletismo, EF513 – Aprofundamento em 47 
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Atletismo e EF661 – Treinamento Desportivo e a Preparação do Desempenho. 1 

Na sequencia, foram colocados em discussão os itens destacados: ITEM B - 2 

Proc. 23-P-28254/2016. Relatório sumário para apuração de 3 

responsabilidade da discente Gisele Schneider Marques sobre denúncias 4 

de plágio. O Discente Harian Pires Braga justificou seu voto dizendo que foi 5 

extremamente grave essa denúncia de plágio, que fez a leitura de todo 6 

processo, e que uma denúncia desse porte, quando não comprovada 7 

compromete e atinge o Programa de Pós-Graduação, cria-se um mal estar 8 

profissional e pessoal em todas as pessoas envolvidas no processo. Ele, 9 

enquanto discente da casa ficou extremamente incomodado com a atitude da 10 

aluna, a qual também envolveu um aluno competente de graduação. Registrou 11 

em ata sua indignação, de que atitudes com essa dão a conotação que os 12 

estudantes da Unicamp não são sérios ao fazerem acusações vazias e sem 13 

provas. A pedido dos alunos de Pós-Graduação, pediu que se registrasse em ata 14 

que os alunos de Pós-Graduação ficaram surpresos ao verem uma denúncia 15 

extremamente grave e sem provas fundamentais. O Professor Dr. Miguel de 16 

Arruda colocou que foi muito desgastante o processo, que desde o início a 17 

aluna fez denúncias gravíssimas, chegando ao ponto de registros de boletim de 18 

ocorrências dos envolvidos, por diversas situações. Essa aluna fez acuações 19 

gravíssimas contra tudo e todos, a FEF-Unicamp foi colocada no pior lugar 20 

possível, ela fez acusações de que não somos sérios, que não cuidamos daquilo 21 

que deveríamos cuidar, sendo que ela nunca compareceu em nenhuma 22 

convocação ou convite para os depoimentos feitos nas Comissões de Sindicância 23 

e de Processo Disciplinar. A aluna continua fazendo denúncias, recentemente 24 

fomos interpelados pela CAPES quanto ao que fizemos a respeito dos fatos, foi 25 

um trabalho intenso, extenso e árduo. Foram acusações contra a A FEF, contra 26 

o programa de Pós-Graduação, contra as Coordenações, contra Professores e 27 

contra a Universidade. O Professor Dr. Edivaldo Góes Júnior disse que foi um 28 

ataque a todos, as Pró-Reitoras de Pesquisa e de Pós-Graduação da Unicamp 29 

receberam cobranças em relação às atitudes da Instituição e o que foi feito 30 

depois das denúncias feitas pela aluna. Enalteceu os trabalhos das duas 31 

Comissões, a de Sindicância e a de Processo Sumário Disciplinar que fizeram 32 

um trabalho excelente, detalhado e que deixa todos tranquilo em relação a 33 

decisão que está sendo tomada nesta casa, realmente foram vários ataques ao 34 

Programa de Pós-Graduação, a CAPES solicitou que nós respondêssemos o mais 35 

breve possível, caso contrários as denúncias seriam encaminhadas à Área 21 e 36 

isso pode prejudicar a avaliação do Programa de Pós-Graduação.  O Professor 37 

Dr. Miguel de Arruda informou para quem quiser ver o processo ele está à 38 

disposição, em seguida colocou em votação o documento que foi aprovado por 39 

unanimidade. PAUTA SUPLEMENTAR: ITEM L - Homologação do resultado 40 

final do concurso público para obtenção do Título de Livre Docente na 41 

área Atividade Física, Adaptação e Saúde, EF512 – Adaptações dos 42 

Sistemas Orgânicos ao Treinamento Físico e FF017 - Adaptações dos 43 

Sistemas Orgânicos ao Treinamento Físico, tendo sido aprovada a Profa. 44 

Dra. Profa. Dra. Mara Patrícia Traina Chacon Mikahil. Parabenizou a 45 

Comissão pelos trabalhos e informou que os pareceres necessários estão 46 

apontando pela aprovação da candidata. Após esclarecimentos colocou em 47 
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apreciação o documento que foi aprovado por unanimidade. ITEM M - 1 

Resolução COMEX-FEF 01/2017. Relatório Final de Atividades do Termo 2 

Aditivo 04 ao Convênio entre o Serviço Social do Comércio e a 3 

Universidade Estadual de Campinas. O Sr. Presidente informou que do 4 

documento refere-se à um Termo Aditivo para realização de uma “Corrida”, no 5 

percurso, houve mudança na Coordenação do SESC e o novo coordenador não 6 

teve interesse em dar continuidade aos trabalhos. Após esclarecimentos o 7 

documento foi colocado em apreciação e foi aprovado por unanimidade. Nada 8 

mais a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião e desejou um 9 

bom ano à todos. Eu, Mariângela Cristina Padovani Bartier, secretariei e lavrei a 10 

presente ata. 11 


