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Ref.: Proposta de criação do Departamento de Educação Física e Humanidades (DEFH) 
 
 
 
A Congregação da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, em sua 
141ª Reunião Ordinária, realizada no dia 27 de outubro de 2010, aprovou a proposta de criação do 
Departamento de Educação Física e Humanidades (DEFH). 
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RESOLUÇÃO CONGREGAÇÃO FEF Nº 90/2010 
 
 

A Congregação da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, reunida 
em 27 de outubro de 2010 aprovou o encaminhamento da solicitação de vaga para abertura de 
Concurso Público para o Cargo de Professor Titular e Promoção por Mérito ao Nível de Professor 
Titular. 
 
 

1) Demandas: 
 
1.1 - Promoção por Mérito – demanda: 02 vagas 
 

Área Departamento Docente Proposto 

Atividade Física, Adaptação e 
Saúde 

Estudos da Atividade Física 
Adaptada 

Prof.Dr. Edison Duarte 

Esporte e Treinamento Ciências do Esporte Prof.Dr. Roberto Rodrigues 
Paes 

 
1.2 - Concurso Público – demanda: 04 vagas 
 

Área Departamento Demanda 

Educação Física e Sociedade Educação Motora  1vaga 

Estudos do Lazer 1 vaga 

Biodinâmica do Movimento Ciências do Esporte 1 vaga 

Esporte e Treinamento/Biodinâmica do Movimento Ciências do Esporte 1 vaga 

 
 

2) Justificativas: 
 
2.1 – Promoção por Mérito 
 
Área: Atividade Física, Adaptação e Saúde 
 

A área de estudos e pesquisa em Educação Física e Esportes para Pessoas com Deficiência teve 
significativo avanço  em  nosso  país  a  partir  da  implantação  do  Departamento   de   Estudos  de  
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Atividade Física Adaptada – DEAFA - na FEF - Unicamp em 1992, cuja idealização e implementação 
foram realizadas por nós e mais quatro docentes. Isso ocorreu devido ao aumento das atividades de 
extensão  

e de pesquisa com pessoas com deficiência àquela época. Cabe lembrar que o DEAFA é o único 
Departamento em IES e Faculdades de Educação Física no país que tem como objeto de estudos 
pessoas com necessidades especiais. 

A implantação da linha de pesquisa em Educação Física Adaptada na FEF ocorreu sob orientação do 
Prof. Dr. Edison Duarte, já que não havia no país um trabalho sistemático de pesquisa nessa área 
específica, tanto pela novidade do tema quanto pela  falta de pesquisadores.  As pesquisas na área 
de Educação Física Adaptada na FEF - UNICAMP tiveram início com o credenciamento do docente 
junto ao Programa de Pós Graduação em 1988. O professor Edison implantou e desenvolveu com 
docentes da área de Adaptada todas as disciplinas oferecidas pelo Programa de Pós-Graduação, de 
maneira que sua participação na formação de recursos humanos para a docência no ensino superior 
e para a pesquisa tem sido constante e intensa.  

Desde a implantação do Programa de Pós-Graduação o docente ministrou disciplinas todos os 
anos, um total de 14 disciplinas para 48 turmas. A primeira dissertação de mestrado (1991) e a 
primeira tese de doutoramento (1995) defendidas na FEF foram na Área de Educação Física 
Adaptada e os alunos estiveram sob sua orientação. Orientou o doutoramento de três docentes do 
DEAFA àquela época, e implanto junto com outra docente a linha de pesquisa em Imagem Corporal. 
As pesquisas ao longo desse período abordaram temas relacionados a: indicativos pedagógicos em 
educação física adaptada, esportes adaptados, formação profissional em educação física adaptada, 
inclusão e imagem corporal de pessoas com deficiência. Orientou até então 13 teses de doutorado, 
25 dissertações de mestrado e esses alunos, orientados por ele, hoje são docentes e orientam 
pesquisas em várias IES do país atuando na formação de recursos humanos para a área. Entre as IES 
públicas podemos citar a própria Unicamp, Unesp – Bauru, Unesp – Presidente Prudente, 
Universidade Federal de Uberlândia ( 2 docentes), Universidade Estadual de Maringá, Universidade 
Estadual de Londrina, Universidade Federal de Goiás ( 3 docentes), entre outras, e também em 
várias IES particulares. Ainda em relação às atividades do professor Edison Duarte no Programa de 
Pós Graduação gostaríamos de ressaltar que nos anos de 2003 e 2004 atuou como responsável 
pelos convênios para o desenvolvimento do mestrado interinstitucional com a Universidade Federal 
de Goiás e Universidade de Concepción (Chile), cujo resultado logrou êxito, visto que 23 alunos da 
UFG (de um total de 25) e 17 da Universidade de Concepción ( de um total de 18) concluíram o 
curso. Participou até o momento de 199 bancas de dissertação de mestrado, 34 de teses de 
doutorado, entre outras bancas, em Universidades de vários estados do país, contribuindo assim 
com análises de trabalhos acadêmicos.  

Sua contribuição com a pesquisa se dá, não só pela implantação da área em nossa Faculdade, mas 
pelas publicações em livros (2), capítulos de livros (14), artigos em periódicos (31), trabalhos 
apresentados em eventos científicos (108) que são referência nacional, além de 146 palestras 
proferidas. Em relação à inserção internacional o docente atualmente participa de grupo de 
pesquisa em Esgrima liderado pelo professor Dr. Xavier Iglesias Reig do INEFC Barcelona /Espanha. 
Foi convidado pela Universidade de Bio-Bio no Chile para participar como professor colaborador e 
pesquisador do Programa de Pós Graduação naquela Instituição, o que deverá ocorrer a partir de 
2011. 
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Em relação ao ensino de graduação ministrou disciplinas do núcleo básico relacionadas  a aspectos 
neurofuncionais do movimento humano, crescimento e desenvolvimento humano,  educação física 
adaptada, recreação e lazer para pessoas com deficiência, dentre inúmeras outras. 

Esteve sob sua regência, nos últimos 5 anos, 04 disciplinas para 38 turmas da graduação, e também 
orientou 07 bolsistas PED, 07 bolsistas PAD, 06 monografias, e 06 iniciações científicas. O 
envolvimento do professor Edison Duarte com a graduação tem sido intenso durante todos esses 
anos e gostaríamos de ressaltar que desde 1987, quando iniciou sua atividade na FEF, esteve 
presente em todas as solenidades  de  formatura  dos  alunos  na  qualidade  ou  de  professor 
homenageado, ou patrono, ou paraninfo de turma. Foi também durante sua gestão como 
coordenador de Graduação que em 1992 que foi implantado o curso noturno. 

Como atividades de extensão, ressaltamos a participação do docente como sócio fundador e 
primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Atividade Motora Adaptada (SOBAMA), no biênio 
1995-1996, que congrega profissionais da área de atividade física adaptada. Organizou e presidiu o 
primeiro Congresso da SOBAMA em 1995 com mais de 400 participantes, o que foi um marco 
acadêmico para a área. Nos anos de 2000 e 2001 foi editor da Revista da Sobama. Atualmente é 
parecerista dos periódicos: Conexões, Revista de Educação Física da UEM, Revista Pensar a Prática, 
Revista do CBCE. Atuou também como parecerista da FAPESP desde 2000. 

Ainda em relação às atividades de extensão teve atuação no Conselho Estadual de Assistência Social 
do Estado de São Paulo ( CONSEAS), onde exerceu a presidência nos anos de 1995 e 1996. Como 
primeiro presidente do Conselho deu suporte à implantação da Gestão Plena da Assistência Social 
(fundo, plano e conselho municipal de assistência social), estabelecida pela Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS), para municípios do Estado. Em sua gestão 495 municípios implantaram a 
Gestão Plena, considerando que o Estado de São Paulo conta com 545 municípios, essa ação teve 
grande êxito. Estruturou também todos os procedimentos de funcionamento e formas de atuação 
do CONSEAS, promovendo várias ações em parceria com a Fundap.  

Dando continuidade a atuação na extensão, o docente sempre esteve envolvido em projetos de 
atividade física para pessoas com deficiência, com trabalhos voltados para crianças e adultos, 
organizando também eventos esportivos na área como festivais de atividade motora, campeonato 
de esgrima em cadeira de rodas, entre outros. Essas atividades culminaram com um envolvimento 
junto à modalidade Esgrima em Cadeira de Rodas, e a implantação dessa modalidade esportiva no 
país, juntamente com um de seus orientandos. Atualmente é Classificador Funcional de Esgrima em 
Cadeira de Rodas sendo credenciado pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro e pelo Comitê 
Paraolímpico Internacional. Essa atividade é voluntária, mas há todo um rigor técnico para a 
qualificação nos vários níveis. Na América do Sul há somente dois classificadores internacionais. 
Atualmente atua na classificação de atletas dessa modalidade no Brasil e em maio desse ano atuou 
também como classificador funcional no Wheelchair Fencing World Cup em  Lonato- Itália. Em 
novembro p.f. participará do Wheelchair Fencing World Championchips na França. O envolvimento 
nos eventos e na pesquisa em esporte paraolímpico levou o docente a ser membro da Comissão 
Científica da Academia Paraolímpica Brasileira, órgão do Comitê Paraolímpico Brasileiro. A 
Comissão é constituída por 07 pesquisadores da área e 03 membros do CPB. Como membro da 
Comissão terá a honra de presidir o primeiro Congresso Paraolímpico Brasileiro a ser realizado nos 
dias 19 e 20 de novembro na Unicamp. Essas ações junto ao esporte paraolímpico, tem 
possibilitado não só o desenvolvimento de pesquisa para seus orientandos, mas particularmente a 
modalidade tem se desenvolvido de forma significativa em nosso país e possibilitado a muitas 
pessoas com deficiência física uma oportunidade de prática esportiva e inserção social.   
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Na Unicamp, o Prof. Dr. Edison Duarte é membro do Centro de Estudos Avançados em Esporte 
recém-criado pela Reitoria. 

Sua atuação na administração da FEF Unicamp foi intensa: Coordenador de Graduação entre 1990 e 
1994; Diretor da Faculdade (1994-1998); Chefe do Departamento de Estudos de Atividade Física 
Adaptada (2003-2005); Coordenador do Programa de Pós-Graduação (2004-2006); membro da 
Congregação durante 15 anos; membro representante da área na Comissão de Pós Graduação 
(atual). Em âmbito da universidade representamos a Unidade em vários órgãos colegiados: 
Conselho Universitário;  CAD;  CEPE;   Comissão  Central  de  Graduação;  Comissã o  Central  de   
Pós-Graduação; Comissão de Extensão, FAEPEX, e Câmara de Avaliação e Desenvolvimento 
Institucional (CADI)  desde 2002. 

Diante do exposto, considerando o conjunto de atividades em ensino, pesquisa e extensão na área 
de Educação Física Adaptada, de funções administrativas desenvolvidas na FEF e das atividades 
extra Universidade (Sobama, Conseas, Comites Paraolímpico Brasileiro e Internacional) cremos que 
o Prof. Dr. Edison Duarte tem condições de pleitear a progressão por avaliação de mérito 
acadêmico para professor titular. 

 

Área: Esporte e Treinamento 

A área de Esporte e Treinamento, está inserida no Departamento de Ciências do Esporte, que busca 
atender ás demandas referentes à processos de treinamento em diferentes contextos e está 
intimamente ligada com a área de concentração no tocante à biodinâmica do movimento e esporte, 
que por sua vez decorre da antiga área de Ciências do Esporte, este conjunto de conhecimento têm 
sido, ao longo da história da Faculdade de Educação Física da UNICAMP, um pilar no tocante ao 
atendimento dos anseios na formação de nossos egressos em especial na modalidade de 
bacharelado, com forte participação na formação de alunos de Pós Graduação nos níveis de 
mestrado e doutorado. Com efetiva ênfase nas publicações em diferentes formatos – artigos, livros, 
capítulos de livros – e na elaboração e criação de novas tecnologias em se tratando de treinamento 
esportivo.   

Na graduação as discussões acerca da Pedagogia do Esporte são feitas levando-se em conta uma 
abordagem geral, que trata da iniciação esportiva, e uma abordagem específica que trata do 
treinamento na modalidade Basquetebol. O Prof. Dr. Roberto Rodrigues Paes é um dos percussores 
da pesquisa em Pedagogia do Esporte no Brasil. Nos últimos cinco anos ele ministrou aulas teóricas 
e práticas nos cursos de graduação, tanto para diurno quanto para noturno. As disciplinas sob sua 
responsabilidade apresentam como eixo a Pedagogia do Esporte.  Os cursos oferecidos pelo Prof.  
Roberto sempre foram muito bem avaliados, nunca apresentando nenhum tipo de problema 
quanto a conteúdo, relacionamento ou organização. Fora do período solicitado, sempre ministrou 
aulas na graduação (com avaliação máxima dos alunos), orientou PAD, e monografias de conclusão 
de curso. Participou de muitas bancas examinadoras. Dentre as várias experiências positivas 
destacamos: indicação de egressos para trabalhar com a modalidade basquetebol em diversos 
locais no Brasil e no exterior e a orientação da monografia da aluna Larissa Rafaela Galatti concluído 
em 03/12/2002 que foi publicado, na integra, em forma de livro em 2007 sob o título “Pedagogia 
do Esporte: iniciação em basquetebol”.  Quanto às atividades de ensino do docente na pós-
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graduação, ministrou nos últimos cinco anos cinco disciplinas. Todas sempre muito bem avaliadas 
pelos alunos,  sem   nenhum   tipo   de   problema   com   relação   a   organização,   conteúdo   ou 

  

relacionamento com alunos. Destacamos que em 2003 os seminários apresentados pelos alunos 
como um dos requisitos de avaliação da disciplina Pedagogia do Esporte (EF106), deram origem à 
organização do livro: “Pedagogia do Esporte: contextos e perspectivas” publicado em 2005.  Este 
livro é hoje referência em Pedagogia do Esporte no país.  Ainda com relação ao ensino, ministrou 
entre 2005 e 2007 três disciplinas no curso de especialização em Pedagogia do Esporte. Este curso 
foi organizado considerando conceitos desenvolvidos pelo docente e pelo grupo de estudos em 
Pedagogia do Esporte que é de sua responsabilidade. Esteve presente em homenagens recebidas 
relativas ao ensino de graduação: 2009 – Patrono do curso de Educação Física – Turma 2009 – 
Diurno, UNICAMP; 2007 – Professor Homenageado pelos alunos de Educação Física – Turma 2007 – 
Noturno, UNICAMP; 2007 - Patrono do curso de Educação Física – Turma 2007 – Diurno, UNICAMP; 
2006 - Paraninfo dos formandos do curso de Educação Física - Turma 2006 - Diurno, UNICAMP; 
2006 - Professor Homenageado pelos alunos de Educação Física – Turma 2006 – Noturno, 
UNICAMP; 2005 - Professor Homenageado pelos alunos de Educação Física – Turma 2005 – 
Noturno, UNICAMP; 2004 - Patrono dos formandos do curso de Educação Física – Turmas 2004 – 
Diurno e Noturno, UNICAMP; 2003 - Patrono dos formandos do curso de Educação Física – Turma 
2003 – Noturno, UNICAMP; 2002 - Paraninfo dos formandos do curso de Educação Física – Turmas 
2002 – Diurno e Noturno, UNICAMP; 2000 - Patrono dos formandos do curso de Educação Física – 
Turma 2000 – Diurno, UNICAMP; 2000 - Professor Homenageado pelos formandos do curso de 
Educação Física – Turma 2000 – Noturno, UNICAMP; 1999 - Professor Homenageado pelos 
formandos do curso de Educação Física – Turma 1999 – Diurno, UNICAMP; 1999 - Professor 
Homenageado pelos formandos do curso de Educação Física – Turma 1999 – Noturno, UNICAMP; 
1997 - Paraninfo dos formandos do curso de Educação Física – Turma 1997 – Noturno, UNICAMP; 
1996 - Professor Homenageado pelos formandos do curso de Educação Física – Turma 1996, 
UNICAMP; 1994 – Professor Homenageado pelos formandos do curso de Educação Física – Turma 
1994, UNICAMP; 1989 – Professor Homenageado pelos formandos do curso de Educação Física – 
Turma 1989, UNICAMP; 1988 - Paraninfo dos formandos do curso de Educação Física – Turma 1988, 
UNICAMP. 

No campo da pesquisa informamos que a produção do Prof. Dr. Roberto Rodrigues Paes ocorreu 
articulada com o ensino. Publicou artigos, capítulos de livro, livros e anais de congresso nacional e 
internacional. Destacamos suas publicações em livros e capítulos, pois em sua maioria são frutos de 
pesquisas realizadas em níveis de mestrado e doutorado. Apresentou vários trabalhos em 
congressos tanto no Brasil quanto no exterior. Tais trabalhos foram apresentados em forma de 
conferências, comunicação oral, pôster, etc. O docente também teve o privilégio de prefaciar cinco 
obras. Como parecerista, atuou em instituições financiadoras de pesquisa (FAEPEX e FAPESP) e em 
periódicos indexados nacionais e internacionais: Revista Brasileira de Ciência do Esporte, Revista 
Brasileira de Educação Física e Esporte / Brazilian Journal of Physical Education and Sports (USP), 
Revista Motriz (UNESP), Revista Conexões (UNICAMP), Arquivo em Movimento (UFRJ) e Revista da 
Educação Física (UEM). Destacamos também sua liderança na área considerando diversas 
participações em conferências, palestras, clínicas, workshops, etc. totalizando mais de 150 
participações, sendo 90 nos últimos cinco anos. Durante a vida acadêmica o docente orientou vários 
trabalhos, sendo onze mestrados e seis doutorados. Nos últimos cinco anos concluiu 4 orientações 
de mestrados e 4 orientações de doutorados. Atualmente orienta um mestrado e um doutorado. 
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Mencionamos ainda, que Larissa Rafaela Galatti, sua orientanda de doutorado, foi contemplada, 
pela qualidade de seu projeto, com a bolsa Santander e permaneceu na Universidade de La Coruña, 
Espanha, por seis meses.  Destacamos também a oportunidade  do  professor  Roberto  atuar  como  

 

professor visitante na Universidade da Coruña no curso de Educação Física e Esportes, com bolsa do 
programa de professor visitante da própria instituição. Outro item que julgamos  relevante neste 
relato refere-se a mais de 160 participações em bancas de mestrado, doutorado, livre-docência e 
contratações, sendo aproximadamente 80 nos últimos cinco anos. É Coordenador do Grupo de 
Estudos em Pedagogia de Esportes (GEPESP) formado em 2006, cadastrado no CNPq. O objetivo do 
grupo é estudar temas ligados ao fenômeno sócio-cultural Esporte, considerando suas múltiplas 
manifestações. Preocupa-se com os processos de ensino, vivência e aprendizagem de modalidades 
esportivas, assim como do treinamento. Área Predominante: Ciências da Saúde e Educação 
Física.Linhas de Pesquisas: Pedagogia do Esporte e Ginástica Artística; Pedagogia do Esporte em 
Jogos Esportivos Coletivos; e Tênis de Campo.  

O Prof. Roberto recebeu os seguintes prêmios relativos à pesquisa no período 2005-2010: 2005 - 
Prêmio profissional de Educação Física na categoria pesquisa concedido pelo Conselho Regional de 
Educação Física (CREF 4 – seccional de Campinas); 2007 - Prêmio melhor trabalho oral em 
Pedagogia do Movimento no II Congresso de Ciência do Desporto / Simpósio Internacional de 
Ciência do Desporto e 2010 -  Prêmio melhor trabalho apresentado no II Seminário Internacional de 
Ginástica Artística e Rítmica de competição (SIGARC 2010). Como prêmio, o artigo será publicado 
na íntegra pela revista Science of Gymnastics Journal (Eslovênia). 

As atividades de extensão do Prof. Roberto podem ser divididas em duas situações: docência e 
coordenação de projetos oferecidos à comunidade. Quanto à docência, participou efetivamente de 
dois cursos de especialização: Pedagogia do Esporte e Ciência do Treinamento Desportivo. Cursos 
oferecidos na FEF/Unicamp anualmente até 2007. Em 2010 atuou no curso de Especialização em 
Educação Física Escolar. Também atuou em locais externos a Unicamp, dentro das normas 
estabelecidas pelo regimento da Unicamp, participando de cursos e mini-cursos, sempre na 
perspectiva da formação continuada de professores e técnicos esportivos. Essas atividades foram 
desenvolvidas em Universidades, projetos propostos por prefeituras municipais, pelo governo de 
estado, pelo governo federal, clubes desportivos, federações e confederações esportivas, sistema S 
e etc. Ainda como atividade de extensão, destacamos o site voltado às questões da modalidade 
basquetebol, sob sua responsabilidade, juntamente com um membro do grupo de estudos em 
pedagogia do esporte, professo doutor Valdomiro de Oliveira. O endereço do site é 
http://www.pedagogiadobasquete.com.br. Em 2009, o Colégio Objetivo de Campinas realizou uma 
olimpíada interna tendo como referencia estudos realizados pelo professor Roberto Rodrigues Paes, 
tanto no campo do ensino como também da pesquisa e extensão. “Quantos aos jogos desportivos, 
os mesmos se fundamentam nos estudos do docente, como referencial teórico de uma 
metodologia pedagógica do esporte, aplicada ao cenário Escola, com os jogos possíveis em nove 
modalidades (voleibol, basquetebol, biribol, handebol, futsal, dança, damas, xadrez e dodgeball, 
valorizando a pluralidade, a diversidade, a vivência e a participação dos alunos no processo, com 
suas possibilidades individuais na construção de uma ação inclusiva” – Projeto de bem com a vida, 
Objetivo Campinas. No ano de 2010 passou a integrar o comitê Científico da Escola Nacional de 
Treinadores em Basquetebol (ENTB) vinculada à Confederação Brasileira de Basquetebol (CBB).  



 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

___________________________________________________________________________________________ 
Avenida Érico Veríssimo, 701 – Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas, São Paulo, Brasil. CEP 13083-851  
Telefone: 55 19 3521-6603 / Fax: 3521-6750 – assessoria@fef.unicamp.br - www.fef.unicamp.br 

Quando à administração, o docente foi Coordenador de Extensão da FEF entre 1989-1993, Diretor 
Associado da FEF de 1998-2002, Diretor da FEF Unicamp entre 2002-2006. Como diretor da 
Faculdade de Educação Física, foi membro de grupos de trabalhos, representante do Conselho 
Universitário,  visando:  Melhoria  da  Infra-estrutura  dos  Cursos  Noturnos,   Comissão   de  Vagas  

 

Docentes, Comissão de Vagas não-docentes, Conselho Fiscal da FUNCAMP, Comissão de Obras e 
Planejamento Estratégico Institucional, Presidente da Comissão de Consulta a Processo eleitoral dos 
representantes discentes junto ao Conselho Universitário, Vice-presidente da Consulta à 
Comunidade para escolha de Reitor, Comissão de Orçamento e Patrimônio, Comissão Diretora de 
Informática, Comissão de Planejamento Estratégico, Comissão de Atividades Interdisciplinares. Nos 
anos de 2008-2009 fui Diretor Executivo da Fundação da UNICAMP – FUNCAMP. Atualmente, desde 
2009, é Prefeito do Campus da Unicamp. Com relação às atividades externas a UNICAMP, 
destacamos: Membro do Grupo de trabalho que implantou, no final da década de 90, o Programa 
Esporte Educacional no Brasil (Ministério dos Esportes), Membro da Comissão de Especialistas em 
Educação Física (2002-2005 Ministério da Educação) e Avaliador externo para o curso de Educação 
Física da UNESP, Rio Claro nos anos de 2008 e 2010. 

O Prof. Roberto recebeu também os seguintes Prêmios relativos à Extensão e Administração: 1999 – 
Homenagem por Contribuições ao Programa de Iniciação Esportiva concedida pelo Tênis Clube de 
Campinas; 2002 – Homenagem por Serviços Prestados à Educação Física concedida pela UNIPAR – 
Universidade Paranaense; 2005 - Destaque Esportivo de Campinas - Troféu Jornalista Walter 
Bellenzani - Concedido pela Associação dos Presidentes dos Clubes de Campinas (APESEC); 2005 - 
Homenagem pela Conferência de Abertura da I Semana de Educação Física da Cidade de Tupã 
Concedida pela ESEFAP; 2005 - Homenagem por Contribuições à Pedagogia do Esporte Concedida 
pela Academia de Ensino Superior de Sorocaba; 2005 - Homenagem por sua brilhante participação 
como expositor no VI Seminário Internacional de Ciências da Atividade Física Concedida por La 
Facultad de Ciencias de La Educación de La Universidad Católica Del Maule/ Talca/Chile; 2006 - 
Homenagem por Gestão como Diretor da Faculdade de Educação Física da  UNICAMP - Concedida 
por professores e funcionários da FEF/UNICAMP e 2007 - Homenagem por serviços prestados ao 
basquetebol de Campinas e região - Concedida pelo Clube Fonte São Paulo. 

Conforme descrito anteriormente às atividades de ensino, pesquisa e extensão, e também as 
funções administrativas junto à Faculdade de Educação Física e órgãos internos e externos a 
Universidade, e baseado no exposto consideramos que o Prof. Dr. Roberto Rodrigues Paes  
preenche o perfil para pleitear a progressão por avaliação de mérito acadêmico para professor 
titular, na área Esporte e Treinamento. 

2.2 – Concurso Público 

 
 

Área: Educação Física e Sociedade - Justificativa 1 
 

A Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas (FEF/UNICAMP), a partir de 
sua criação em 1985, tornou-se pioneira no cenário acadêmico nacional por vários motivos, sendo 
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um dos mais importantes a abordagem da área de Educação Física a partir de referenciais próprios 
das Ciências Humanas e da Educação. Essa perspectiva teórica, reunida na dinâmica institucional da 
FEF/UNICAMP, compreende a área de Educação Física como fenômeno sociocultural e histórico, 
abrindo frentes de estudo, pesquisa e intervenção no campo da Educação Física Escolar; nos 
estudos sobre o Lazer; na  abordagem  do  Esporte  como  fenômeno  social;  nas  políticas  públicas  

 

relativas à Educação Física, Esporte e Lazer; nos estudos e intervenções pedagógicas do Esporte, 
Ginástica, Jogo, Dança e Luta; nos estudos sobre gênero e sua relação com a Educação Física; nos 
estudos sobre crescimento e desenvolvimento de crianças no âmbito escolar; nas investigações 
históricas, além de outras. 

Nas últimas décadas, de um modo mais acentuado que em outros momentos, a Educação Física 
tem considerado o campo das Ciências Humanas e da Educação como suporte epistemológico de 
suas pesquisas, bem como de suas propostas de intervenção na realidade social. Pode-se afirmar 
que é este campo de conhecimento que vem permitindo a configuração de novos problemas e 
objetos de pesquisa, assim como novas interpretações aos problemas e objetos clássicos da área. É 
o aporte teórico e epistemológico das Ciências Humanas e da Educação, portanto, que tem 
permitido este alargamento do campo da Educação Física, bem como sua problematização como 
fenômeno social, histórico e cultural. 

A FEF/UNICAMP tem desempenhado importante papel na difusão e aprofundamento dessa visão 
de Educação Física. Seus docentes têm produzido farto e qualificado material acadêmico, por meio 
de pesquisas, orientação de teses e dissertações, apresentação de trabalhos em eventos 
acadêmicos, artigos científicos, capítulos e livros, tendo várias dessas publicações tornado-se 
referências na área em todo o país e até mesmo em outros países. Algumas pesquisas oriundas 
desse campo de estudos geraram políticas de Educação Física Escolar e de Lazer no âmbito de 
secretarias de educação, cultura e lazer de municípios e estados brasileiros. Várias produções da 
FEF/UNICAMP constituíram-se em fontes bibliográficas de cursos de graduação e pós-graduação de 
muitas instituições de ensino do país e tornaram-se referências obrigatórias em bibliografias de 
concursos na área. Ademais, pós-graduados egressos da FEF/UNICAMP nessa área têm constituído 
grupos de pesquisa, departamentos e currículos em universidades públicas e particulares de todo o 
país. 

A área de Educação Física e Sociedade da FEF/UNICAMP tem sido importante no sentido de 
divulgar e qualificar essa perspectiva teórica entre seus alunos de graduação e pós-graduação e 
também entre os profissionais da área. Porém, esta área de estudos e pesquisas da FEF/UNICAMP 
carece até hoje de um professor titular que possa liderar as pesquisas na área, alavancando ainda 
mais o nome da Faculdade de Educação Física e da UNICAMP no cenário nacional e internacional. 

 
 
Área: Educação Física e Sociedade - Justificativa 2 
 
Os Estudos do Lazer no âmbito da Educação Física brasileira deve à Faculdade de Educação Física 
desta Universidade, parte significativa dos méritos alcançados e consignados pela comunidade ao 
longo das últimas duas décadas. O ineditismo da FEF/Unicamp no reconhecimento da importância 
desses estudos na formação profissional e acadêmica em Educação Física, materializado no início da 
década de 1990 com a criação do Departamento de Estudos do Lazer, serviu de referência para 
iniciativas desencadeadas ao longo daquela data e na seguinte, sinalizadoras da configuração do 
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reconhecimento nacional e internacional da excelência da área acadêmica Educação Física no trato 
das questões circunscritas ao universo do lazer. 
Se, por um lado, observamos nos dias mais atuais no interior da FEF/Unicamp, um esvaziamento do 
quadro docente afeto à problemática do Lazer, motivado por sete (7) aposentadorias (dentre estas 
de uma professora titular) — o que vem fortalecendo os estudos ora em andamento de 
reestruturação departamental desta Unidade de Ensino —, por outro é incontestável  a  importância  

 
 
da contribuição daqueles que, vinculados à área de concentração acadêmica denominada Educação 
Física e Sociedade, continuam desenvolvendo trabalhos no âmbito das políticas de lazer, educação 
física e esporte, fomentando-os com referenciais oriundos das ciências humanas e sociais e 
fortalecendo, no âmbito da Educação Física brasileira, a compreensão da singularidade desta 
Faculdade no universo dos mais de quinhentos cursos superiores de educação física hoje presentes 
em nossa sociedade. 
Os estudos desenvolvidos pelos docentes do DEL são referências nacional e internacional. Estes tem 
contribuído no âmbito federal para a construção de políticas públicas de lazer, esporte e prevenção 
da violência em espetáculos esportivos, assim como para a elaboração de novas leis e normas para 
espetáculos esportivos. 
O significativo número de pós-graduandos titulados pela PG-FEF na área de Estudos de Lazer 
vinculados às IES (Instituições de Ensino Superiores) como professores e pesquisadores, ao lado das 
contribuições com a gestão e administração  
das políticas de Educação Física, Esporte e Lazer nos distintos níveis governamentais, ratifica o aqui 
exposto.  
No momento em que a Unicamp implementa em seu campus de Limeira outro curso na área da 
Educação Física se faz emblemático fortalecer, no âmbito do curso presente no campus de 
Campinas, a identidade que o tornou (re)conhecido e respeitado nacional e internacionalmente, 
qual seja, aquela traduzida pela íntima relação estabelecida com as Humanidades.    
Os docentes do Departamento de Estudos do Lazer, que atuam no ensino e na pesquisa na Área 
Educação Física e Sociedade, solicitam a abertura de uma vaga para concurso público de professor 
titular dada a ausência de professores titulares na área e a necessidade de consolidação visto que é 
uma área recém criada na FEF/Unicamp. 
 
 
 
Área: Biodinâmica do Movimento 
 

No processo de construção da Universidade Estadual de Campinas, havia uma profunda 
necessidade da criação de um curso que tratasse da consolidação dos conteúdos pertinentes às 
atividades físicas e assuntos correlatos. Assim a Faculdade de Educação Física (FEF) da UNICAMP 
nasceu da preocupação e esforço de um grupo de professores de Educação Física pertencentes ao 
corpo docente da extinta Assessoria Técnica da Reitoria para Educação Física e Esportes - ATREFE.  

O desejo era de organizar um projeto pedagógico que possibilitasse estudar e pesquisar, na busca 
de gerar novos conhecimentos e através de atividades docentes na área, formar profissionais com 
capacidades e habilidades de atuar com senso critico e criativo na elaboração de novas propostas, 
na perspectiva de modificar os rumos da Educação Física Brasileira. Desta forma foi criada a 
Faculdade de Educação Física – FEF – UNICAMP - conforme Decreto Estadual nº. 23.646 de 10 de 
julho de 1985. 
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Inicialmente sua estrutura departamental era dotada de três departamentos: Departamento Técnico 
Desportivo (DTD), Departamento de Fundamentos Psico-Sociais na Educação Física (DFPEF) e 
Departamento de Metodologia e Ciências Biológicas Aplicadas a Educação Física (DMCBAEF). Parte 
dos professores que compunham a ATREFE que foi a célula embrionária da FEF pertenciam ao DTD.   

 

 

Em 1992 a FEF–UNICAMP passou por um processo de redepartamentalização, sendo extinto o 
Departamento de Fundamentos Psico-Sociais na Educação Física e criado dois novos 
departamentos denominados Departamento de Educação Motora (DEM) e Departamento de 
Estudos do Lazer (DEL). O Departamento de Metodologia e Ciências Biológicas Aplicadas à 
Educação Física passou a ser denominado Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada 
(DEAFA) e o Departamento Técnico Desportivo constituí hoje o Departamento de Ciências do 
Esporte (DCE).  

Neste ano de 2010, após longas reflexões realizou-se nova redepartamentalização, onde o 
Departamento de Ciências do Esporte será mantido enquanto estrutura. 

Desde sua criação como Departamento Técnico Desportivo (DTD) e atualmente Departamento de 
Ciências do Esporte (DCE), os docentes que o compõe atuam nas disciplinas voltadas às 
modalidades esportivas, tanto nas questões pertinentes a ações pedagógicas bem como nas 
atividades de treinamento e aprofundamentos e em disciplinas com referencial teórico das ciências 
biológicas. 

Neste transcurso histórico à medida do ingresso de novos docentes e da titulação 
dos pertencentes ao quadro inicial, bem como por avanços por mérito ou em forma de tese o DCE 
teve em seu interior docentes MS-3, MS-5 e MS-6. 

A partir de 2003, pelo processo de aposentadoria o DCE começa a ter o seu quadro 
de docentes diminuído, sobretudo nos extratos MS-5 e MS-6. Um docente MS-6 aposentou em 
2003 e outro em 2010; em 2008 aposentou um docente MS-5. Atualmente, o DCE é composto por 
sete docentes MS-3 e cinco docentes MS-5. 

Sob o ponto de vista da produção intelectual as publicações dos docentes do DCE 
têm obtido inegável destaque, com forte repercussão dos conhecimentos gerados em suas 
atividades acadêmicas.  

Os docentes deste departamento têm contribuído para a consolidação da pesquisa 
em Educação Física no país e vários deles são referências nacionais em suas especialidades. Várias 
publicações aqui geradas têm se constituído em leituras obrigatórias no campo acadêmico e 
profissional da Educação Física. 

A produção dos docentes MS-5 do DCE, extraída da Plataforma Lattes compõe:  
208 artigos, 17 livros e 29 capítulos de livros. Considerando-se os últimos cinco anos a produção 
alcança 125 artigos, 11 livros e 15 capítulos de livros. Os docentes do DCE têm destacada 
participação na orientação de alunos, sendo 16 de doutorado, 57 de mestrado e 68 de Iniciação 
Científica, além quantidade considerável de trabalhos de conclusão de curso de graduação. A 
atuação no ensino de graduação e de pós-graduação também há de ser ressaltada. Também a 
atuação externa como membro de comissões julgadoras de concursos, dissertações e teses, bem 
como revisores de periódicos têm feito parte da rotina de nossos professores. 
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A área de Biodinâmica do Movimento do Departamento de Ciências do Esporte tem uma produção 
científica de renome nacional e internacional. O desempenho acadêmico dessa área está em um 
nível de excelência que justifica plenamente a solicitação de uma vaga para professor titular. Os 
docentes dessa área têm captado recursos financeiros de valores elevados e demonstram perfil 
altamente qualificado, como por exemplo, na qualidade de Bolsista Produtividade do CNPq. Além 
disso, esses docentes têm participado ativamente de colegiados importantes na Unicamp e tem 
papel de destaque como revisores de importantes periódicos nacionais e internacionais. 

 

 

Sendo aprovada tal solicitação, o DCE passaria a ter docentes MS-3, MS-5 e MS-6, contemplando 
desta forma as três categorias docentes atuais da universidade, propiciando maior consolidação no 
interior da FEF UNICAMP e no cenário nacional, buscando forte inserção internacional, pois contará 
com lideranças acadêmicas que propiciarão um grande salto de qualidade em sua produção 
acadêmico-científica. 

 

Área: Esporte e Treinamento/Biodinâmica do Movimento 

No processo de construção da Universidade Estadual de Campinas, havia uma profunda 
necessidade da criação de um curso que tratasse da consolidação dos conteúdos pertinentes às 
atividades físicas e assuntos correlatos. Assim a Faculdade de Educação Física (FEF) da UNICAMP 
nasceu da preocupação e esforço de um grupo de professores de Educação Física pertencentes ao 
corpo docente da extinta Assessoria Técnica da Reitoria para Educação Física e Esportes - ATREFE.  

O desejo era de organizar um projeto pedagógico que possibilitasse estudar e pesquisar, na busca 
de gerar novos conhecimentos e através de atividades docentes na área, formar profissionais com 
capacidades e habilidades de atuar com senso critico e criativo na elaboração de novas propostas, 
na perspectiva de modificar os rumos da Educação Física Brasileira. Desta forma foi criada a 
Faculdade de Educação Física – FEF – UNICAMP - conforme Decreto Estadual nº. 23.646 de 10 de 
julho de 1985. 

Inicialmente sua estrutura departamental era dotada de três departamentos: Departamento Técnico 
Desportivo (DTD), Departamento de Fundamentos Psico-Sociais na Educação Física (DFPEF) e 
Departamento de Metodologia e Ciências Biológicas Aplicadas a Educação Física (DMCBAEF). Parte 
dos professores que compunham a ATREFE que foi a célula embrionária da FEF pertenciam ao DTD.   

Em 1992 a FEF–UNICAMP passou por um processo de redepartamentalização, sendo extinto o 
Departamento de Fundamentos Psico-Sociais na Educação Física e criado dois novos 
departamentos denominados Departamento de Educação Motora (DEM) e Departamento de 
Estudos do Lazer (DEL). O Departamento de Metodologia e Ciências Biológicas Aplicadas à 
Educação Física passou a ser denominado Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada 
(DEAFA) e o Departamento Técnico Desportivo constituí hoje o Departamento de Ciências do 
Esporte (DCE).  

Neste ano de 2010, após longas reflexões realizou-se nova redepartamentalização, onde o 
Departamento de Ciências do Esporte será mantido enquanto estrutura. 
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Desde sua criação como Departamento Técnico Desportivo (DTD) e atualmente Departamento de 
Ciências do Esporte (DCE), os docentes que o compõe atuam nas disciplinas voltadas às 
modalidades esportivas, tanto nas questões pertinentes a ações pedagógicas bem como nas 
atividades de treinamento e aprofundamentos e em disciplinas com referencial teórico das ciências 
biológicas. 

 

 

Neste transcurso histórico à medida do ingresso de novos docentes e da titulação 
dos pertencentes ao quadro inicial, bem como por avanços por mérito ou em forma de tese o DCE 
teve em seu interior docentes MS-3, MS-5 e MS-6. 

A partir de 2003, pelo processo de aposentadoria o DCE começa a ter o seu quadro 
de docentes diminuído, sobretudo nos extratos MS-5 e MS-6. Um docente MS-6 aposentou em 
2003 e outro em 2010; em 2008 aposentou um docente MS-5. Atualmente, o DCE é composto por 
sete docentes MS-3 e cinco docentes MS-5. 

Sob o ponto de vista da produção intelectual as publicações dos docentes do DCE 
têm obtido inegável destaque, com forte repercussão dos conhecimentos gerados em suas 
atividades acadêmicas.  

Os docentes deste departamento têm contribuído para a consolidação da pesquisa 
em Educação Física no país e vários deles são referências nacionais em suas especialidades. Várias 
publicações aqui geradas têm se constituído em leituras obrigatórias no campo acadêmico e 
profissional da Educação Física. 

A produção dos docentes MS-5 do DCE, extraída da Plataforma Lattes compõe:  
208 artigos, 17 livros e 29 capítulos de livros. Considerando-se os últimos cinco anos a produção 
alcança 125 artigos, 11 livros e 15 capítulos de livros. Os docentes do DCE têm destacada 
participação na orientação de alunos, sendo 16 de doutorado, 57 de mestrado e 68 de Iniciação 
Científica, além quantidade considerável de trabalhos de conclusão de curso de graduação. A 
atuação no ensino de graduação e de pós-graduação também há de ser ressaltada. Também a 
atuação externa como membro de comissões julgadoras de concursos, dissertações e teses, bem 
como revisores de periódicos têm feito parte da rotina de nossos professores. 

Entre as áreas de concurso da Faculdade de Educação Física, duas tem íntima 
ligação com o Departamento de Ciências do Esporte: área de esporte e treinamento e área de 
biodinâmica do movimento. As duas áreas têm apresentado produção acadêmica substancial e 
necessita ter em seu interior professor titular. Considerando os pressupostos apresentados, 
encaminhamos a solicitação de uma de vaga para Professor Titular - MS-6, nas áreas de Esporte e 
Treinamento e Biodinâmica do Movimento. Ressaltamos que o DCE tem entre seus professores 
àqueles com produção científica adequada aos critérios estabelecidos na Deliberação Consu A-
26/2008 que estabelece o perfil de docentes para professor titular. As áreas citadas são de extrema 
importância e necessitam ter em seu interior professor titular. Também, como exposto, o DCE tem 
em seu quadro de docentes cinco MS-5. Para as áreas solicitadas, o DCE tem docente MS-5 com 
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experiência em orientação de iniciação científica, mestrado e doutorado. Também a produção 
científica é vasta, tanto no âmbito nacional quanto internacional. Compõe ainda o quadro de 
atividades desse docente as atividades administrativas no âmbito da faculdade, a participação em 
diversas comissões no interior da universidade e fora dela, a participação em bancas de concurso e 
comissões julgadoras em outras universidades e a atividade de revisor / membro de corpo editorial 
em periódicos de circulação nacional e internacional. Em função das atividades desenvolvidas o 
docente foi contemplado com o Prêmio de Reconhecimento Acadêmico Zeferino Vaz no ano de 
2006. 

 

Sendo aprovada tal solicitação, o DCE passaria a ter docentes MS-3, MS-5 e MS-6, 
contemplando desta forma as três categorias docentes atuais da universidade, propiciando maior 
consolidação no interior da FEF UNICAMP e no cenário nacional, buscando forte inserção 
internacional, pois contará com lideranças acadêmicas que propiciarão um grande salto de 
qualidade em sua produção acadêmico-científica. 

 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 

03 de novembro de 2010 
 
 
 
 

Prof. Dr. Paulo Ferreira de Araújo 
Presidente da Congregação 
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RESOLUÇÃO CONGREGAÇÃO-FEF Nº 91/10 
 
 
 
Ref.: Constituição da Comissão Organizadora para conduzir os trabalhos de realização de 
consulta para escolha do novo Coordenador de Pós-Graduação  
 
 
 
A Congregação da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, em sua 
141ª Reunião Ordinária, realizada no dia 27 de outubro de 2010, aprovou a constituição da 
Comissão Organizadora para conduzir os trabalhos de realização de consulta para escolha do novo 
Coordenador de Pós-Graduação, como segue: 
- Profa. Dra. Carmen Lúcia Soares (Representante do DEM) 
- Prof. Dr. Lino Castellani Filho (Representante do DEL) 
- Prof. Dr. Miguel de Arruda (Representante do DCE) 
- Prof. Dr. José Júlio Gavião de Almeida (Representante do DEAFA) 
- Aline Araújo do Carmo (Representante da Pós-Graduação) 
- Paulo Henrique de Souza Cavalcante (Representante da Graduação) 
- Maria Elisabeth Massaro Malagodi (Representante Técnico-Administrativo) 
- Tânia Gomes Felipe (Secretária Executiva da Comissão) 
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RESOLUÇÃO CONGREGAÇÃO-FEF Nº 92/10 
 
Ref.: Homologação do resultado da eleição para representação junto a Congregação 
 
A Congregação da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, em sua 141ª 
Reunião Ordinária, realizada no dia 27 de outubro de 2010, homologou as atas da eleição para escolha 
dos representantes docentes, discentes e técnico-administrativos junto a Congregação, ficando a 
composição da mesma conforme segue: 
 
MANDATO 2011/2012 
 
Representação Docente 
 
MS-3 
Titulares: José Júlio Gavião de Almeida e Orival Andries Júnior 
Suplentes: Sérgio Stucchi e Silvia Cristina Franco Amaral  
 
MS-5 
Titulares: Edison Duarte e Ricardo Machado Leite de Barros  
Suplentes: Jocimar Daolio e Roberto Rodrigues Paes 
 
MS-6  
Titulares: Gustavo Luis Gutierrez e Roberto Vilarta 
 
Representação Técnico-Administrativo 
 
Titulares: Emerson Teodorico Lopes e Vanderlei Aparecido Moralez 
Suplente: Rafael Garcia Xavier 
 
MANDATO 2011 
 
Representação Discente Pós-Graduação 
 
Titular: Aline Araujo do Carmo 
Suplente: Felipe Arruda Moura 
 
Representação Discente Graduação 
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Titulares: Harian Pires Braga e Matheus Giannoni 
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RESOLUÇÃO CONGREGAÇÃO-FEF Nº 93/10 
 
 
 
 
Ref.: Resultado do Concurso Público para obtenção do título de Livre Docente 
 
 
 
A Congregação da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, em sua 
141ª Reunião Ordinária, realizada no dia 27 de outubro de 2010, homologou o resultado final do 
Concurso Público para obtenção do título de Livre Docente, na Área de Educação Física e 
Sociedade, na disciplina EF112 – História da Educação Física, tendo como candidata indicada a 
Profa. Dra. Carmen Lúcia Soares. 
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RESOLUÇÃO CONGREGAÇÃO-FEF Nº 94/10 
 
 
 
 
Ref.: Relatório de Atividades desenvolvidas pela Profa. Dra. Heloísa Helena Baldy dos Reis, no 
período de 06/2007 a 05/2010 
 
 
 
A Congregação da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, em sua 
141ª Reunião Ordinária, realizada no dia 27 de outubro de 2010, aprovou por unanimidade o 
Relatório de Atividades desenvolvidas pela Profa. Dra. Heloísa Helena Baldy dos Reis, no período de 
06/2007 a 05/2010. 
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RESOLUÇÃO CONGREGAÇÃO-FEF Nº 95/10 
 
 
 
 
Ref.: Resolução DCE-FEF 05/2010  
Relatório das Atividades desenvolvidas pelo Prof. Dr. Marcelo Belém Silveira Lopes, no período de 
07/2005 a 06/2010 
 
 
 
A Congregação da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, em sua 
141ª Reunião Ordinária, realizada no dia 27 de outubro de 2010, aprovou por unanimidade o 
Relatório das Atividades desenvolvidas pelo Prof. Dr. Marcelo Belém Silveira Lopes, no período de 
07/2005 a 06/2010. 
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RESOLUÇÃO CONGREGAÇÃO-FEF Nº 96/10 
 
 
 
 
 
Ref.: Resolução DEM-FEF 17/2010 

Abertura de Concurso Público para Professor Doutor 
 
 
 
A Congregação da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, em sua 
141ª Reunião Ordinária, realizada no dia 27 de outubro de 2010, aprovou por unanimidade a 
proposta de abertura de Concurso Público para provimento de 01 cargo de Professor Doutor, nível 
MS-3, na PP do QD, em RTP, nas Áreas: 
Área Educação Física e Sociedade 
Disciplinas: 
- EF114 – Fundamentos da Ginástica 
- FF081 – Estudos Independentes da Ginástica 
Área Esporte e Treinamento 
Disciplinas: 
- EF445 – Ginástica Artística 
- EF645 – Aprofundamento em Ginástica Artística  
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RESOLUÇÃO CONGREGAÇÃO-FEF Nº 97/10 
 
 
 
 
 
Ref.:  Resolução Interna CPG-FEF-UEC 98/2010 

Solicitação de Revalidação de Diploma de Doutorado 
Interessado: Maressa Priscila Krause Mocellin 
Proc. 01-P-18259/2010 

 
 
 
 
A Congregação da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, em sua 
141ª Reunião Ordinária, realizada no dia 27 de outubro de 2010, homologou o parecer favorável ao 
requerimento feito por Maressa Priscila Krause Mocellin para Revalidação de Diploma de 
Doutorado, na Área de Concentração em Biodinâmica do Movimento e Esporte.  
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RESOLUÇÃO CONGREGAÇÃO-FEF Nº 98/10 
 
 
 
 
 
Ref.:  Resolução Interna CPG-FEF-UEC 99/2010 

Credenciamento do Prof. Dr. Pedro José Winterstein como Professor Participante do 
Programa de Pós-Graduação 

 
 
 
A Congregação da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, em sua 
141ª Reunião Ordinária, realizada no dia 27 de outubro de 2010, aprovou por unanimidade o 
credenciamento do Prof. Dr. Pedro José Winterstein como Professor Participante do Programa de 
Pós-Graduação.  
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RESOLUÇÃO CONGREGAÇÃO-FEF Nº 99/10 
 
 
 
 
 
Ref.:  Resolução Interna CPG-FEF-UEC 100/2010 

Credenciamento do Prof. Dr. Jorge Sérgio Perez Gallardo como Professor Participante do 
Programa de Pós-Graduação 
 

 
 
 
A Congregação da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, em sua 
141ª Reunião Ordinária, realizada no dia 27 de outubro de 2010, aprovou por unanimidade o 
Credenciamento do Prof. Dr. Jorge Sérgio Perez Gallardo como Professor Participante do Programa 
de Pós-Graduação.  
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RESOLUÇÃO CONGREGAÇÃO-FEF Nº 100/10 
 
 
 
Ref.:  Recurso do Prof. Dr. Jocimar Daolio sobre abertura de concursos para professor titular 

 
 
 
A Congregação da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, em sua 
141ª Reunião Ordinária, realizada no dia 27 de outubro de 2010, analisou a solicitação de recurso 
do Prof. Dr. Jocimar Daolio sobre abertura de concursos para professor titular e chegou à seguinte 
conclusão: 

1) A Comissão designada pelo Conselho Interdepartamental procedeu a pontuação da produção 
acadêmica dos docentes interessados, não cabendo à ela qualquer manifestação à outro órgão 
deliberado que não o Conselho Interdepartamental. 

2) Coube ao Conselho Interdepartamental encaminhar aos Departamentos para formalizarem a 
solicitação de abertura de concurso público, de acordo com a decisão do próprio Conselho, que é 
um órgão consultivo e deliberativo da Faculdade de Educação Física. (Artigo 1º do Regimento 
Interno do Conselho Interdepartamental da FEF – aprovado pela Resolução da Congregação nº 
18/96). 

3) Os procedimentos para solicitação de abertura de concurso público/promoção por mérito para o 
nível de Professor Titular não previam período para recurso. 

Isto posto, a Congregação não acata o recurso do Prof. Dr. Jocimar sobre a decisão da Congregação 
em relação à abertura de concursos para Professor Titular. 
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RESOLUÇÃO CONGREGAÇÃO-FEF Nº 101/10 
 
 
 
 
 
Ref.:  Resolução DCE-FEF 08/2010 

Relatório das Atividades desenvolvidas pelo Professor Doutor Miguel de Arruda, durante 
Licença Sabática, no período de 01/01/2010 a 30/06/2010 

 
 
 
A Congregação da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, em sua 
141ª Reunião Ordinária, realizada no dia 27 de outubro de 2010, aprovou o Relatório das Atividades 
desenvolvidas pelo Professor Doutor Miguel de Arruda, durante Licença Sabática, no período de 
01/01/2010 a 30/06/2010. 
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