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ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO 1 

DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 2 

CAMPINAS, realizada no dia vinte e cinco de abril de dois mil e sete, na Sala da 3 

Congregação, com início às 14 horas, sob a presidência do Prof. Dr. Paulo Cesar 4 

Montagner, Diretor da FEF. Estiveram presentes os Professores Doutores: Paulo 5 

Ferreira de Araújo, Vera Aparecida Madruga Forti, Silvia Cristina Franco Amaral, 6 

Maria da Consolação G.C. Fernandes Tavares, José Júlio Gavião de Almeida,   7 

Paulo Roberto de Oliveira, Elaine Prodócimo, Heloisa Helena Baldy dos Reis,    8 

Aguinaldo Gonçalves, Antonio Carlos de Moraes, José Irineu Gorla e Mara Patrícia  9 

Traina Chacon-Mikahil. Presença dos representantes discentes de graduação: 10 

Rodrigo Braga de Couto Rosa em substituição à Mariana Zuaneti Martins e 11 

ausência injustificada de Renan Almeida Barjud. Representante discente de pós-12 

graduação: Emerson Luis Velozo; os representantes administrativos: Selvino Frigo 13 

e Helio Viana dos Santos. ITEM I – Prof Cesar -  coloca em votação a Ata da 119ª 14 

Reunião da Congregação, sendo aprovada com 1 abstenção, com a seguinte 15 

ressalva: página 1, linha 11, suprimir a frase: “ausência justificada”  ITEM II – 16 

EXPEDIENTE –  Prof. Cesar  – passa a palavra ao acadêmico Rodrigo, que a 17 

passa ao  acadêmico Mateus Mazini o qual comunica a realização do IV 18 

Pedalando na UNICAMP, que além de ser um evento de lazer dentro da 19 

universidade, está sendo um espaço de formação, trabalhando conceitos de lazer 20 

trabalho e sociedade, assim, trazendo benefícios para o ensino e a pesquisa 21 

dentro da FEF. Profa. Silvia – informa que a PREAC está com as inscrições 22 

abertas até 10/05 para projetos de extensão quando serão contemplados 20 23 

projetos. O CONEX tem realizado reuniões para re-discussão da extensão, com 24 

tentativa de adequação da mesma  ao plano nacional de extensão, nas linhas 25 

temáticas. Comunica que a FEF foi contemplada com um Fórum de Extensão  26 

sobre a temática de esporte, lazer e cultura, a ser realizado no mês de novembro. 27 

Prof. Gavião – reforça o informe da página da UNICAMP, sobre a conquista de ex-28 

alunos do projeto de extensão da FEF, para deficientes visuais, que conseguiram o 29 

segundo lugar na Maratona do Japão, orientado pelo também  nosso ex-aluno de 30 
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graduação e pós-graduação, Prof. Ciro Winkler. Prof. Cesar – parabeniza a 1 

atuação desses alunos pela conquista. Prosseguindo, informa que o 2 

Prof.Aguinaldo encaminhou à direção uma cópia do Relatório Técnico 3 

encaminhado à PRP sobre o projeto desenvolvido no programa “Ciência e Arte nas 4 

Férias” edição 2007. Fala do trabalho da Direção junto a CVD referente as 2 vagas 5 

docentes, diz que elas existem e estão garantidas, mas no momento estão 6 

contingenciadas. Parabeniza o grupo que coordenou o X Simpósio Internacional –7 

Processo Civilizador, composto pelos docentes: Heloisa Reis, Ademir Gebara e 8 

Maria Beatriz Ferreira, o qual foi realizado no período de 01 à 04/04/07. 9 

Parabeniza a Profa. Helena Altmann pela Aula Aberta “Educação-Física: da 10 

educação infantil à 4ª série do ensino fundamental e as possibilidades de não 11 

exclusão”, realizada nos dias 11 e 12/04/07. Parabeniza a Profa. Heloisa Reis pela 12 

realização do Fórum “Violência no Futebol”  no dia 19/04/07. A Coordenação de 13 

Pós-Graduação organizou dois eventos interessantes: A História da Pós-14 

graduação no Brasil com a presença do Prof. Dr. Dermeval Saviani no dia 20/03, e 15 

no dia 13/04 com a presença dos Professores Doutores: Go Tani e Hugo Luvisolo 16 

para discutir sobre: A História da Pós-Graduação em Educação Física no Brasil, 17 

parabeniza a Coordenação de pós-graduação pela realização do evento.  Registra  18 

e parabeniza  a Profa. Antonia pelo lançamento de seu livro. Informa que esteve 19 

presente juntamente com os servidores Elisabeth, Simone e Sérgio, em um evento 20 

na PRDU sobre o GED (Gestão Eletrônica de Documentos) o qual é um projeto 21 

piloto que deverá ser implementado no início de junho/2007 na  FEF e na FEAGRI. 22 

Está sendo ministrada neste momento a Palestra “Recreação Terapêutica” pelo 23 

Prof. Bramante. Informa que participou de duas reuniões da Comissão de 24 

Extensão visando uma re-discussão de várias questões na área, propôs um prazo 25 

de 60 dias para apresentação de um diagnóstico. Relata de forma superficial as 26 

informações sobre os decretos do Governador do Estado, uma vez que não tem 27 

dados oficiais. Informa sobre as normas referentes aos concursos para Professor 28 

Titular, o assunto foi tema do CONSU, realizado ontem e teve ampla discussão, foi 29 

aprovada a proposta de cotas por unidade com rediscussão dos perfis. ORDEM 30 

DO DIA –  itens destacados: C, D, J, K, L, M e 1 da pauta suplementar. A seguir 31 
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coloca para votação em bloco os itens não destacados, sendo: ITEM A – 1 

Homologação de “ad-referendum” – Ofício Graduação 04/07 – solicitação de 2 

equivalência entre disciplinas para catálogos vigentes. ITEM B – Ata da eleição 3 

para Chefia do Departamento de Educação Motora. ITEM E – Ata da votação para 4 

representação docente MS-3, MS-5 e MS-6 junto a Congregação – 2007-2008 5 

(mandato tampão). ITEM F – Ata da votação para representação discente de 6 

graduação junto a Congregação – 2007 (mandato tampão). ITEM G – Resolução 7 

CPG 15/07 – credenciamento de docentes no Programa de Pós-Graduação-FEF. 8 

ITEM H – Resolução DEM 08/07 – Solicitação de co-orientação do Prof. Ademir De 9 

Marco nas dissertações dos alunos Alex Fabrício Borges e Tatiane Gibertoni Sai, 10 

da UNIMEP, no período de abril/2007 a fevereiro/2008. ITEM I – Ofício Graduação 11 

21/07 – Solicitação de alteração de catálogo – 2008. ITEM N – Catálogo de Pós-12 

Graduação- 2008. Aprovados por unanimidade. Itens destacados: ITEM C e ITEM 13 

D – C = Parecer da Comissão Técnica Permanente que analisou o perfil do 14 

candidato Prof. Dr. Paulo Ferreira de Araújo para inscrição no concurso de Livre 15 

Docência. D = Parecer da Comissão Técnica Permanente que analisou o perfil do 16 

candidato Prof. Dr. Marco Túlio de Mello para inscrição no concurso de Livre 17 

Docência. -  Prof. Antonio Carlos – sugere que a Comissão faça a mesma 18 

redação para os dois pareceres, padronizando a quantificação das publicações. 19 

Profa. Consolação sugere que se vote o parecer da maneira que está, uma vez 20 

que a Comissão não está fazendo uma análise de mérito, mas sim se os 21 

candidatos atendem os requisitos da Deliberação CONSU A-6/05. Após discussão 22 

decidiu-se que não seria feita nenhuma alteração nos pareceres. Colocados em 23 

votação os itens C e D, foram aprovados com 1 abstenção. ITEM J – Minuta 24 

apresentada pelo Conselho Interdepartamental como proposta para definição de 25 

normas para procedimentos que visam a aprovação do estágio de pós-26 

doutoramento na FEF – Prof. Cesar sugere que sejam discutidos os artigos 27 

individualmente. Após ampla discussão foi aprovado por unanimidade a retirada de 28 

pauta com retorno à Congregação no prazo máximo de 30 dias em reunião 29 

Extraordinária, sendo aprovado também uma proposta de um Comunicado da 30 

Congregação dizendo que não deverão ser aprovados, em nenhuma instância  da 31 
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Faculdade, realização de estudos de pós-doutoramento, enquanto o tema não 1 

estiver aprovado pela Congregação. ITEM K – Resolução COMEX 12/07 – 2 

Proposta de abertura do Convênio de Cooperação entre UNICAMP e a 3 

Organização Funilense de Atletismo. Prof. Carlos – destaca que em reunião sobre 4 

o convênio ficou decidido que não haveria treinamentos com lançamentos, para 5 

preservar o campo, e na cláusula primeira (pág. 17) consta lançamento de martelo 6 

e dardo e no Item L da pauta, na pág. 27 consta arremesso de peso em provas.  7 

Também indica que na pág. 14 consta a vigência por 4 anos e na pág. 18 consta 8 

vigência de 5 anos Prof. Cesar  informa que em reunião realizada com a 9 

Funilense, ficou acordado que seriam observadas as características de 10 

preservação do campo, mas mantendo as atividades de lançamento, sob pena de 11 

cancelamento do convênio. Após discussão, foram apresentadas duas propostas 12 

para encaminhamento: proposta nº (1) retirada de pauta; proposta nº (2) manter o 13 

assunto em pauta com encaminhamento para votação com destaque na vigência 14 

do convênio. Colocado em votação foi aprovada a proposta nº 2 com 08 votos a 15 

favor, 06 contrários e 01 abstenção com declaração de voto do Prof. Aguinaldo, o 16 

qual observa que esses tipos de questões podem lesar quem procede de acordo 17 

com os encaminhamentos. Após Prof. Cesar coloca em votação a proposta de 18 

abertura do convênio com duas sugestões em relação a vigência: sugestão nº 1) 19 

vigência do convênio por 04 anos a partir da data da assinatura; sugestão nº 2) 20 

vigência do convênio por 05 anos a partir da data da assinatura. Aprovada a 21 

sugestão nº 2 com 08 votos a favor e 07 votos contrários. ITEM L – Resolução 22 

COMEX 13/07 – Projeto de realização de evento desportivo e Termo Aditivo nº 1 23 

ao Convênio de Cooperação entre a UNICAMP e a Organização Funilense de 24 

Atletismo – Prof. Cesar sugere a correção na página 22, onde consta dia 09 de 25 

setembro, conste 29 de setembro, e na página 23 inserir a sugestão constante do 26 

parecer da Comissão de Extensão. Coloca em votação, aprovado por 27 

unanimidade. ITEM M – Composição da Comissão Julgadora do Concurso Público 28 

para obtenção do título de Livre Docente, na área Educação Física e Esportes 29 

para Pessoas Portadoras de Deficiência, disciplinas MH-514, MH-917 e MH-920. 30 

Prof. Cesar – relata os nomes apresentados como sugestão de banca, feito 31 
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alguns esclarecimentos foram indicados os seguintes Professores Doutores, 1 

Titulares: Afonso Antonio Machado , Gilberta Sampaio de Martino Januzzi; Euzébio 2 

Lobo da Silva, Maria da Consolação Gomes Cunha Fernandes Tavares e Roberto 3 

Rodrigues Paes, Suplentes: Suraya Cristina Darido; Gisele Maria Schwartz, 4 

Jocimar Daolio e Gustavo Luiz Gutierrez., aprovados por unanimidade. ITEM 1 – 5 

Pauta Suplementar – Ofício Graduação 24/07 – Solicitação de alteração de 6 

catálogo 2008 Profa. Vera indica a correção onde consta “pré-requisito para a 7 

disciplina” conste equivalência de disciplina,Colocado em votação, aprovado 8 

unanimidade.OUTROS – Profa. Silvia sugere que sejam estabelecidas as 9 

competências das comissões, se essas podem deliberar e de como devem ser 10 

encaminhados os pareceres. Prof. Cesar – solicita que a profa. Silvia faça a 11 

sugestão por escrito. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Paulo Cesar Montagner 12 

deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença dos Conselheiros. Eu, Eliete 13 

de Souza Brassolotto, secretariei e lavrei a presente ata. 14 


