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Ofício NEPAM nº 15/2020 

Assunto: Indicação – Membro do Conselho Superior NEPAM (biênio 2020-2022)            

 

Ilmo Sr. 

Prof. Dr. Orival Andries Junior 

DD. Diretor da FEF 

UNICAMP 

 

Prezado Senhor, 

Sirvo-me do presente para solicitar a indicação de um Representante Titular e um Suplente de seu 

Instituto, a critério de sua Congregação, para compor o Conselho Superior do Núcleo de Estudos e Pesquisas 

Ambientais - NEPAM/UNICAMP.  

O Conselho é composto por membros de diversos Institutos e Unidades da Universidade e os indicados 

por seu instituto acompanharão a próxima gestão do Conselho Executivo e Coordenação do NEPAM de 1º de 

junho de 2020 a 31 de maio de 2022. 

Os atuais representantes poderão ser reconduzidos, se assim indicarem, sendo eles membro titular e 

suplente, respectivamente: SÉRGIO SETTANI GIGLIO e MÁRIO LUIZFERRARI NUNES. 

 

Solicitamos que a indicação esteja acompanhada dos respectivos emails e ramais para contato, por 

gentileza. 

Agradeço antecipadamente sua atenção e manifesto meus cordiais cumprimentos. 

 

 

Coordenação do NEPAM 

UNICAMP 
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 Cidade Universitária Zeferino Vaz, 02 de Maio de 2020.

 

Parecer sobre o relatório periódico de atividades da Profa. Dra. Olivia Cristina

Ferreira Ribeiro referente ao período de 01/12/2016 a 30/11/2019

 

         O presente parecer trata do relatório de atividades da docente Olivia Ribeiro,

professora doutora MS3 do Departamento de Educação Física e Humanidades da Faculdade

de Educação Física da Unicamp, no período compreendido entre Dezembro de 2016 e

Novembro de 2019.

         Em relação às atividades de pesquisa, a docente teve 4 artigos publicados em

periódicos arbitrados, indicando ainda outros 3 aceitos para publicação. Publicou 3 capítulos

de livros, tendo outros dois no prelo, além de participar da organização de um livro já

publicado. O relatório sinaliza sua atuação regular como parecerista ad hoc de 6 periódicos

nacionais e em evento internacional da área do Lazer. Atua como responsável pelo projeto

de pesquisa “Lazer e Educação Física: um estudo dos egressos do Bacharelado em

Recreação e Lazer da FEF/UNICAMP”, sem financiamento, em andamento, iniciado em

2019. Participa ativamente do Oricolé, Laboratório de Formação e Atuação Profissional em

Lazer da UFMG coordenado pelo Prof. Helder Isayama Ferreira.

         No período avaliado, a docente concluiu a orientação de uma aluna de iniciação

científica com bolsa PIBIC CNPq e 6 trabalhos de conclusão de curso - TCC. Orientou,

ademais, um número expressivo de alunos/as no programa PAD (10 no total) e outros 3 no

programa de estágio docente PED.

         No que se refere às atividades de ensino, como destacado pela assessoria da Comissão

de Graduação, a docente ministrou 8 disciplinas distintas (EF313, EF531, EF711, EF714,

EF731, EF814, EF831 e EF832), para 20 turmas.

         A docente participou em 13 bancas examinadoras (7 de mestrado e 3 de doutorado –

defesa e/ou qualificação), sendo 10 como titular, bem como em 2 bancas de TCC na

unidade. No período em análise, a Profa. Olivia participou ativamente em eventos nacionais

e internacionais (14 no total), apresentando 7 trabalhos, todos na sua área de expertise.
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         Suas atividades de extensão ressaltam a organização de três eventos no âmbito da

Unicamp, dentre eles destaco a exposição sobre futebol feminino que teve um total de 180

visitantes, recebendo, inclusive, visita de uma escola da rede municipal de ensino de

Campinas, e, de modo relevante, coordenou em 2018 e 2019 o Projeto Farra nas Férias,

ação tradicionalmente conduzida por docentes do DEFH e que acontece numa cooperação

entre FEF, GGBS e Reitoria.

         No âmbito administrativo, a docente foi representante do DEFH na Comissão de

Biblioteca e da categoria docente MS3 na Congregação da unidade. Destaco a atuação da

docente como Coordenadora da Comissão de Biblioteca desde 2018; como representante da

UNICAMP no Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) da Prefeitura Municipal de

Campinas-SP; como representante da FEF junto ao Conselho de Representantes da

Adunicamp; como representante da FEF junto ao NEPAM - Núcleo de Estudos de

Pesquisas Ambientais; e, principalmente, sua participação desde 2018 na diretoria da

Associação Brasileira de Pós-graduação em Estudos do Lazer (ANPEL).

         A docente não foi avaliada no âmbito da Pós-Graduação por não estar credenciada a

nenhum programa no período. Não obstante, na sua auto-avaliação a docente indica o

eminente credenciamento junto ao Programa de Pós-graduação da FEF-Unicamp, o que

parece procedente dada a produção acadêmico-científica indicada.

         Pelo exposto, concluo esse parecer com a indicação favorável à aprovação do relatório

periódico de atividades  no referido período.Profa. Dra. Olivia Cristina Ferreira Ribeiro

 

 

Atenciosamente,

Prof. Marco A C Bortoleto
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O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E HUMANIDADES da Faculdade de Educação

Física-UNICAMP, reunido em seis de maio de dois mil e vinte, aprovou o parecer referente ao RAD

- Relatório de Atividades Docente da Profª. Drª. Olívia Cristina Ferreira Ribeiro, realizadas no

período 01/12/2016 a 30/11/2019.
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 Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 

         04 de março de 2020 

 

 

Trata-se de parecer a respeito das atividades de estágio de pós-doutoramento realizadas 

pela Profa. Dra. Ana Elvira Wuo, supervisionada pelo Prof. Dr. Marco Antonio Coelho 

Bortoleto, na área de concentração de Educação Física e Sociedade do Programa de Pós-

Graduação em Educação Física, no período de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020.  

Segundo relatório apresentado pela pesquisadora, a investigação teve o objetivo de 

cartografar e apresentar uma noção conceitual para a "escuta do olhar" enfocada à formação e 

ao processo criativo clownesco/palhacesco, de modo a contribuir para essa emergente área do 

conhecimento por meio de um entrelaçamento de saberes das artes cênicas, educação física e 

educação. O projeto foi submetido e aprovado junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Unicamp. Relatou-se que foram realizadas entrevistas com um conjunto de 23 profissionais de 

diversas áreas de conhecimento e a montagem de um espetáculo que foi apresentado com o 

intuito de prover apreciação para diferentes plateias, seguido pela realização de grupo focal.  

Para tanto, a pesquisa em questão, enveredou por essas três entradas no campo da 

comicidade na busca de produzir conhecimento e estudar o conceito por meio de pesquisa 

teórica e empírica. O relatório destaca a importância do campo escolhido para iniciar a 

investigação do conceito, situado na Unicamp e nos seus arredores, incluindo o Grupo de 

Estudo e Pesquisa das Artes Circenses (CIRCUS) da Faculdade de Educação Física, bem como 

com o LUME-Unicamp e outros grupos de palhaços que atuam no Distrito de Barão Geraldo-

Campinas. 

          A proposição dramatúrgica foi dirigida por Lily Curcio, visando dialogar com o princípio 

conceitual “escuta do olhar”, no campo da comicidade física da palhaça. Da práxis cartográfica 

partiturizada culminou o trabalho final, intitulado “Dormente”, sobre a insônia e a dificuldade 

de pegar no sono em decorrência de problemas ocasionados pela sensibilidade de uma escuta 

auditiva aguçada, em que os sons externos no período noturno desencadeiam imagens em 

escuta, produzindo um estado de alerta e a ausência de sono.  

A primeira versão do espetáculo foi apresentada no dia 10 de outubro de 2019 na Casa 

do Lago da Unicamp, durante a reunião Grupo de Pesquisa CIRCUS, a qual contou com a 

escuta do olhar de espectadores pesquisadores com objetivo de discutir o conceito, contribuir 

com ideias diferenciadas que ajudaram a aprimorar a atuação cênico espacial da palhaça e a 

percepção reflexiva pessoal do tema insônia. O registro da cena e dos relatos dos espectadores 

foram realizados por meio de gravador de voz. 

          Posteriormente, o espetáculo estreou oficialmente no dia 12 de dezembro de 2019 no 

espaço do Barracão Teatro - Barão Geraldo - Campinas, com lotação máxima. Foi realizado 

registro fotográfico e fílmico profissional, teaser de 1 minuto, para publicação em diferentes 

mídias, visando ampla divulgação desse produto. Por outro lado foi realizado o Grupo Focal 

com 10 espectadores, registrado em vídeo. O grupo de trabalho, GRUPO FOCAL, foi  
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conduzido pelo supervisor Marco Bortoleto e Ana Wuo como forma de refletir a percepção do 

espectador por meio da apreciação/fruição. As respostas dos participantes foram transcritas 

para compor o corpus da análise. A pesquisa produziu um filme do espetáculo Dormente, para 

ser divulgado como produto resultante da pesquisa. 

            O relatório indica ainda que a publicação dos resultados da pesquisa por meio de artigos 

está em curso e que a pesquisadora participará de eventos na graduação e pós-graduação como 

forma de divulgar o resultado da pesquisa, ainda em 2020. 

Durante a investigação foram realizadas algumas parcerias com Phillipe Goudard, 

professor titular e pesquisador do palhaço na Universidade de Montpelier (França), que tem 

atuado em colaboração com o grupo CIRCUS (FEF-Unicamp), para um “OLHAR” exterior 

sobre o que foi pesquisado. Nesse mesmo sentido, houve trocas com doutorandos do Instituto 

de Artes e Instituto de Estudos da Linguagem, assim como com os integrantes do Grupo de 

Pesquisa CIRCUS, coordenado pela Dra. Ermínia Silva e pelo Dr. Marco Bortoleto, ampliando 

assim os intercâmbios no que diz respeito à pesquisa do palhaço.  

Além do processo de pesquisa anteriormente relatado, um conjunto de outras atividades 

acadêmicas foram realizadas no período: 

a) participação nas reuniões regulares do Grupo Circus na FEF-Unicamp; 

b) participação em bancas de mestrado; 

d) Assessoria na formação da ONG Hospitalhaços com oficinas de iniciação e 

técnicas de atuação no contexto hospitalar; 

e) Aulas de clown na disciplina de graduação da FEF - EF 962 Circo e Educação 

Física (2S de 2019); 

f) Oficina de palhaço no Projeto de Extensão em Palhaço (FEF) em outubro de 

2019 – Casa do Lago; 

g) Participação na Reunião Científica da ABRACE 2019 com apresentação dos 

resultados parciais da pesquisa "A escuta do olhar" com foco na formação de 

palhaços; 

h) Escrita de dois artigos e um capítulo de livro (em andamento). 

 

Destaco que a Profa. Dra. Ana Elvira Wuo possui uma trajetória de 26 anos de estudos, 

dois doutorados e outro pós-doutorado, que produziram várias publicações de artigos, capítulos 

de livro, espetáculos, refletindo a metodologia de iniciação de palhaços e palhaças e a 

qualidade da atuação clownesca em contextos diversificados. Atualmente, como professora 

adjunta do curso de teatro da Universidade Federal de Uberlândia, coordena o projeto de 

pesquisa docente “Comicidade e Criação: arte, contexto, aprendizagem e linguagem mediadora 

ao artista da cena”, que se configurou como investigação teórico-prática desse conceito 

denominado “Escuta do olhar” desenvolvido no campo de conhecimento entre a comicidade e a 

criação para o artista da cena em contextos diferenciados de atuação cênica. Essa experiência 

foi sem dúvida enriquecedora para o nosso programa. 
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Ressalto ainda o destaque da própria pesquisadora nas considerações finais: “a 

oportunidade [...] de entrar em confronto com sua pesquisa, numa nova imersão investigativa, 

possibilitando tempo hábil para leituras e aprofundamento reflexivo, com ganhos qualitativos 

para a práxis docente, para o grupo de pesquisa junto ao qual o trabalho foi desenvolvido, bem 

como para o público mais amplo a partir das publicações e apresentações do espetáculo gerado 

nesse processo”, indicando a FEF, e mais precisamente Grupo de Pesquisa Circus como 

fundamentais para o desenvolvimento do estágio de pós-doutoramento para a carreira da 

pesquisadora.  

Considerando o exporto, encaminho à área de Concentração de Educação Física e 

Sociedade parecer favorável à aprovação do relatório apresentado pela Profa. Dra. Ana Elvira 

Wuo.  

 

 
Profa. Dra. Laurita Marconi Schiavon 
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