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ATA DA SEPTUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1 

CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2 

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

de setembro de dois mil e dezesseis, na Sala da Congregação, com 4 

início às treze horas e trinta minutos, sob a presidência do Professor 5 

Dr. Miguel de Arruda, Diretor da FEF. Estiveram presentes: Coordenações: 6 

PÓS-GRADUAÇÃO - Professora Dra. Claudia Regina Cavaglieri; GRADUAÇÃO - 7 

Professora Dra. Paula Teixeira Fernandes e EXTENSÃO – Professor Dr. Orival 8 

Andries Júnior em substituição ao Professor Dr. Odilon José Roble; DEAFA – 9 

Professor Dr. Bruno Rodrigues; DCE - Professor Dr. Sergio Augusto Cunha; 10 

DEFH – Professora Dra. Silvia Cristina Franco Amaral; Biblioteca – Professora 11 

Dra. Carmen Lúcia Soares; Representação Docente MS-3 – Professora Dra. 12 

Olívia Cristina Ferreira Ribeiro e Professor Dr. João Paulo Borin; Representação 13 

Docente MS-5 Professora Dra. Elaine Prodócimo; Representação Docente MS-6 14 

Professor Dr. Gustavo Luís Gutierrez; Representação Discente de Pós-15 

Graduação – sem representação; Representação dos Servidores Técnicos 16 

Administrativos – Andreia Manzato Moralez e Maria José da Conceição Moraes 17 

Marques. Ausência Justificada: Odilon José Roble – Coordenador de Extensão e 18 

Professor Dr. Edison Duarte - Representante Docente MS-6. Ausências 19 

Injustificadas: Representação Discente de Graduação – Alex Natalino Ribeiro. 20 

Convidados: Servidores Maria Elisabeth Massaro Malagodi e Tania Gomes 21 

Felipe. O Professor Dr. Miguel de Arruda iniciou a reunião informando que, 22 

conforme acordado na última reunião ordinária da Congregação foi 23 

disponibilizado um tempo nesta reunião extraordinária da Congregação para a 24 

Professora Dra. Tereza Dib Zambon Atvars, Pró-Reitora de Desenvolvimento 25 

Universitário fazer uma apresentação sobre o novo Sistema de Relatório de 26 

Atividades Docentes – RAD. O Sr. Presidente agradeceu a presença dela e 27 

convidou-a para iniciar a apresentação. A Professora Dra. Tereza Dib 28 

Zambon Atvars explicou como foi construído o sistema, quais as plataformas 29 

utilizadas, como será gerado e feito o preenchimento do sistema e de como 30 

será a tramitação do documento na Unidade e nas instâncias superiores da 31 

Universidade. Após a apresentação, a Sra. Pró-Reitora se colocou a disposição 32 

para esclarecimentos de dúvidas e assim foi feito.  Dando prosseguimento na 33 

reunião da Congregação o Professor Dr. Miguel de Arruda informou que 34 

havia sido acordado que a reunião extraordinária teria como pauta única os 35 

assuntos da Pós-Graduação, entretanto, tendo em vista a demanda de prazos, 36 

foi necessário acrescentar outros itens na ordem do dia e esse foi o motivo da 37 

demora do envio da pauta aos conselheiros. Informou também, sobre o pedido 38 

de cancelamento do afastamento para realização do pós-doutorado do Professor 39 

Dr. Marco Antônio Coelho Bortoleto, por motivos pessoais. A Professora Dra. 40 

Silvia Cristina Franco Amaral informou que o motivo da solicitação do 41 

cancelamento foi porque ele não recebeu a resposta sobre a aprovação do 42 

pedido de bolsa para se manter no exterior. O Sr. Presidente informou que a 43 

Professora Dra. Karine Jacon Sarro apresentou uma declaração de término de 44 

orientação junto  a Universidade Federal do Espírito Santo, encerrando assim 45 

sua colaboração junto àquela Universidade. A Professora Dra. Elaine 46 

Pródócimo informou que não foi possível ela se reunir com os Professores MS-47 
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5 porque a pauta chegou muito próximo ao horário da reunião e que não se 1 

sente confortável para votar porque não sabe a posição do grupo que ela 2 

representa. A Professora Dra. Carmen Lúcia Soares sugeriu a inversão da 3 

pauta, tendo em vista que os assuntos específicos ficaram por último, que a 4 

reunião seja iniciada pelos últimos itens.  A Professora Dra. Olívia Cristina 5 

Ferreira Ribeiro concordou com a fala da Professora Dra. Elaine Prodócimo em 6 

relação ao atraso da entrega da pauta e o desconforto dela em votar pela 7 

categoria a qual ela representa, sem ter conversado com seus pares. A 8 

Professora Dra. Silvia Cristina Franco Amaral perguntou se não seria mais 9 

prudente retirar esse tema da pauta e fazer uma reunião extraordinária para 10 

tratar do assunto, uma vez que não foi discutido nas reuniões de graduação e 11 

pós-graduação quais seriam as disciplinas concursáveis para que não houvesse 12 

nenhuma dúvida do porquê dessa vaga. A Professora Dra. Claudia Regina 13 

Cavaglieri disse que quando ela solicitou a reunião extraordinária da 14 

Congregação para tratar de assuntos específicos da PG/FEF ela comunicou que 15 

iria fazer uma reunião extraordinária da CPG/FEF no período da manhã, 16 

portanto os documentos que entrariam nessa reunião não teriam tempo hábil 17 

de serem apresentados com antecipação, portanto seriam destacados os itens 18 

sobre credenciamento e vagas. O Professor Dr. Miguel de Arruda informou 19 

que havia sido acordado que a reunião extraordinária seria apenas para tratar 20 

dos assuntos da CPG/FEF, entretanto no transcurso da última reunião da 21 

Congregação surgiram os demais temas, alguns com premências de datas e o 22 

assunto específico do concurso que foi enviado pelo DEAFA foi incluído pela 23 

possibilidade de contingenciamento de vagas, uma vez que ocorreu esse fato 24 

em outro departamento, o mérito das disciplinas não foi discutido e perguntou 25 

se os conselheiros gostariam de discutir o assunto neste momento. Após 26 

explicações, consultou os conselheiros sobre a inversão de pauta dos itens G e 27 

H subirem para A e B e a inversão foi aprovada. Em seguida o Sr. Presidente 28 

colocou em discussão os documentos contidos na ORDEM DO DIA sendo todos 29 

os itens destacados. Na sequencia, foram colocados em discussão os itens 30 

destacados: ITEM A- Recredenciamento de professores para o quadriênio 31 

2017-2020. A Professora Dra. Claudia Regina Cavaglieri explicou como foi 32 

feito o processo, informando que na reunião da CPG/FEF realizada no último 33 

mês de junho foram aprovados os critérios de credenciamento e 34 

recredenciamento no quadriênio 2017/2020 (Resolução Interna CPG/FEF nº 35 

39/2016). Após, foram encaminhadas as orientações por e-mail, para todos 36 

professores permanentes e colaboradores vinculados ao Programa, disse que a 37 

CAPES emitiu duas Resoluções que alteraram os critérios do que é um professor 38 

permanente e um professor colaborador, não permitindo mais que professores 39 

da unidade que ministrassem aulas tivessem projetos de pesquisas e 40 

orientassem alunos, fossem credenciados como colaboradores; o professor 41 

colaborador é um professor de outra unidade que é credenciado no Programa 42 

apenas para orientar alunos. No início do mês de agosto, alguns professores 43 

ainda não haviam se manifestado, o PPG/FEF reencaminhou a solicitação e 44 

outros docentes fizeram a manifestação fora do prazo, entretanto, hoje pela 45 

manhã na reunião da CPG/FEF foram aceitos pedidos que estavam em tempo 46 

hábil para avaliação. Foram pontuados os currículos lattes dos professores, 47 
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todos os periódicos, estando ou não na lista do qualis, foram classificados de 1 

acordo com os critérios da área 21 e pontuados de acordo com os critérios 2 

estabelecidos. Foram feitas também a avaliação dos livros para ajudar na 3 

pontuação dos professores e três pontos foram importantes neste 4 

recredenciamento, 1) não dá para ser automático o recredenciamento, tem que 5 

ser por solicitação; 2) deveria ter ministrado no mínimo uma disciplina no 6 

último quadriênio; 3) deveria ter atingido 600 pontos nos últimos 48 meses. 7 

Para os professores que atingiram 500 pontos foram acrescentada uma 8 

pontuação complementar (realização de pós-doc, orientandos com bolsa PDSE, 9 

projeto de pesquisa, bolsa PQ/CNPq). Foram 27 professores recredenciados, 10 

mais cinco professores que foram credenciamentos recentemente, totalizando 11 

32 docentes credenciados no Programa. Cinco professores não solicitaram 12 

recredenciamento e serão descredenciados do Programa. Dois professores não 13 

conseguiram atingir os 500 pontos, entretanto como tem orientandos irão 14 

permanecer no Programa na categoria de Professor Permanente, dentro dos 15 

20% e quando eles atingirem os 600 pontos poderão ter vagas no processo 16 

seletivo. O programa tomou muito cuidado para não ultrapassar os 20% de 17 

professores permanentes que não atingiram a pontuação necessária. Após os 18 

esclarecimentos da Sra. Coordenadora de Pós-Graduação, o item foi colocado 19 

em votação e aprovado por unanimidade. ITEM B- Atribuição de vagas para 20 

processo seletivo, com ingresso em março/2017. A Professora Dra. Claudia 21 

Regina Cavaglieri tendo em vista a demanda de candidatos, a CPG/FEF achou 22 

por bem abrir processo seletivo para os cursos de mestrado e doutorado no 23 

primeiro e no segundo semestre. O limite máximo de vagas estabelecido pela 24 

CAPES para a área 21 é de oito para cada professor permanente, sendo que 25 

para os professores credenciados em mais de um PPG serão somados o número 26 

de orientandos dos Programas em que ele está credenciado. Não foram 27 

utilizadas vagas condicionadas porque o Programa trabalha com edital e o 28 

quadro de vagas é público. O Professor Colaborador só pode ter uma vaga de 29 

mestrado. A Professora Dra. Myrian Nunomura solicitou duas vagas e a 30 

Resolução que está em apreciação será alterada, caso seja aprovado o ingresso 31 

dela na Unicamp como professora colaboradora. Após os esclarecimentos os 32 

conselheiros decidiram votar primeiro o ITEM G depois votar o ITEM B para 33 

acrescentar a atribuição de vagas da Professora Dra. Myrian Nunomura. 34 

Prosseguindo, o Sr. Presidente colocou em apreciação o ITEM G- Solicitação de 35 

Ingresso no Programa de Professor Colaborador no período de Setembro/2016 36 

a Agosto/2018. Interessado: Myrian Nunomura, Área: Educação Física e 37 

Sociedade. A Professora Dra. Claudia Regina Cavaglieri explicou que a 38 

professora já foi credenciada no Programa, que a pontuação mínima necessária 39 

para professores de fora da Unicamp foi de 700 pontos ela cumpriu todos os 40 

requisitos e que só faltou a aprovação do vínculo de professor colaborador com 41 

a Unicamp. Após os esclarecimentos a solicitação foi colocada em aprovação e 42 

aprovada por unanimidade. Em seguida foi colocado em apreciação o ITEM B 43 

com o acréscimo de duas vagas no quadro, solicitadas pela Professora Dra. 44 

Myrian Nunomura e o documento final foi aprovado por unanimidade. ITEM C- 45 

Demanda para solicitação de vaga para o Cargo de Professor Titular. Por 46 

Concurso Público: Área: Educação Física e Sociedade – 2 vagas. O Sr. 47 
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Presidente informou que a Unidade tem prazo para o envio da demanda e que 1 

deverá passar nas Instâncias Superiores da Universidade lembrando que neste 2 

ano será destinada 15 vagas para toda universidade. A Professora Dra. 3 

Elaine Prodócimo pediu um esclarecimento do que significa ”Área Educação 4 

Física e Sociedade” a o Sr. Presidente disse que a área é de concurso e não de 5 

concentração (pós-graduação). A Professora Dra. Silvia Cristina Franco 6 

Amaral enquanto chefe do DEFH disse que causou estranheza entre os 7 

docentes daquele departamento do porque o DEFH não foi comunicado sobre a 8 

outra demanda de vaga para a área de Educação Física e Sociedade, que no 9 

mínimo, se alguém do DEFH solicitasse uma vaga na área de treinamento, 10 

pensam que o DCE deveria ser comunicado; então quando eles viram o assunto 11 

em pauta pensaram que o mesmo necessitava ser aprovado na área e no 12 

departamento. O DEFH tentou fazer uma disciplina com a área de Biodinâmica 13 

que não foi aceita pela área e eles aceitaram. A Professora Dra. Olívia 14 

Cristina Ferreira Ribeiro disse que quando enviou a pauta para seus pares 15 

MS-3 um dos docentes solicitou esclarecimentos e ela não soube informar. O 16 

Professor Dr. Miguel de Arruda informou que as áreas concursáveis não são 17 

vinculadas aos Departamentos. O Professor Dr. Sergio Augusto Cunha 18 

explicou que o início do concurso para professor titular foi feito no 19 

departamento, que os professores que tinham perfil foram consultados, que a 20 

demanda que saiu do departamento e que a área concursável não está ligada 21 

aos departamentos, nem as disciplinas estão ligadas aos departamentos, o 22 

processo foi um pouco corrido, entretanto tudo foi feito dentro das normas. 23 

Após os esclarecimentos, o documento foi colocado em apreciação e foi 24 

aprovado com doze votos favoráveis e uma abstenção. ITEM D- Ratificação da 25 

abertura de Concurso Público para obtenção do título de Livre Docente, na Área 26 

de Atividade Física, Adaptação e Saúde, nas disciplinas EF512 – Adaptações dos 27 

Sistemas Orgânicos ao Treinamento Físico e FF017 – Adaptações dos Sistemas 28 

Orgânicos e Treinamento Físico. O Sr. Presidente explicou que a abertura 29 

desse concurso já havia sido aprovado, entretanto, tendo em vista que ficou um 30 

bom tempo parado tem que ser apreciado novamente na reunião da 31 

Congregação. Após esclarecimentos, o documento foi colocado em votação e foi 32 

aprovado com doze votos favoráveis e uma abstenção. ITEM E- Resolução 33 

DEAFA-FEF 31/2016. Abertura e Edital de Inscrições do Concurso Público de 34 

provas e títulos para provimento de um cargo de Professor Doutor, nível MS-3.1 35 

em RTP, na Parte Permanente do Quadro Docente da UNICAMP, na área: 36 

Atividade Física, Adaptação e Saúde. Disciplinas EF109 – Socorros de Urgência, 37 

EF215 – Saúde Coletiva e Atividade Física e EF612 – Fundamentos de Nutrição 38 

e Educação Física. A Professora Dra. Elaine Prodócimo colocou que como 39 

não houve tempo para discutir o assunto com seus pares, ela gostaria que a 40 

Professora Dra. Paula Teixeira Fernandes, enquanto Coordenadora de 41 

Graduação da FEF, manifestasse se houve uma discussão na Comissão de 42 

Graduação sobre a demanda para abertura de concurso nesta disciplina, assim 43 

ela teria mais argumentos para poder votar o item. A Professora Dra. Silvia 44 

Cristina Franco Amaral retomou sua fala inicial de retirar o assunto de pauta 45 

e fazer uma reunião extraordinária o mais breve possível para tomar a decisão 46 

com mais calma e tranquilidade, ela entende, que há a possibilidade de 47 
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contingenciamento da vaga, entretanto sugere discutir mais esse assunto. O 1 

Professor Dr. Miguel de Arruda respondeu que ela pode solicitar a retirada 2 

de pauta do item. A Professora Dra. Silvia Cristina Franco Amaral disse 3 

que é um problema deixar para resolver esse tipo de assunto em dois meses e 4 

pediu para ser inscrita novamente no final da discussão. O Professor Dr. 5 

Bruno Rodrigues informou que a decisão de abertura do concurso nessas 6 

disciplinas ocorreu porque a Professora Dra. Maria da Consolação Gomes Cunha 7 

F. Tavares se aposentou em junho, entretanto a docente estava de licença-8 

prêmio há algum tempo. Durante o período da licença da professora Maria da 9 

Consolação o Professor Dr. Roberto Vilarta assumiu algumas disciplinas da 10 

docente e a matéria de Socorros de Urgência ficou sendo ministrada por 11 

diferentes docentes do DEAFA. O departamento considerou também a 12 

manifestação efetiva do Professor Dr. Roberto Vilarta de pedir a aposentadoria 13 

dele daqui dois anos e de tirar suas licenças-prêmio a partir do próximo ano, 14 

assim, o DEAFA não terá docente para ministrar a disciplina de Fundamentos de 15 

Nutrição. Disse ainda, que as duas disciplinas que eram ministradas pela 16 

professora Maria da Consolação necessitam de um docente especializado na 17 

área. Informou também que o Professor Dr. Roberto Vilarta ministra cinco 18 

disciplinas, fora a disciplina do PROFIS e que a grande demanda de carga 19 

horária foi a razão primordial para o departamento solicitar a abertura de 20 

concurso nessas disciplinas. O Professor Dr. Sergio Augusto Cunha registrou 21 

que o DCE quando fez o pedido de abertura da vaga da disciplina da Professora 22 

Mariangela Gagliardi em nenhum momento negligenciou o prazo para que o 23 

concurso não ocorresse, tudo foi discutido dentro da demanda, das 24 

necessidades que apareceram e em nenhum momento levou-se em conta a 25 

questão da aposentadoria porque enquanto a aposentadoria não ocorrer de 26 

fato, não entra na conta. O DCE foi pego de surpresa quando a vaga foi 27 

contingenciada, não entende porque a Universidade contingencia uma vaga e 28 

libera outra. O Professor Dr. Miguel de Arruda lembrou que a discussão de 29 

concurso para essa vaga foi feita somente no DCE, não sendo encaminhada 30 

para as instâncias superiores da Universidade. Explicou que quando ocorreu o 31 

contingenciamento da vaga do DCE a Professora Mariangela já estava 32 

aposentada e a vaga dela estava livre; o contingenciamento foi feito no dia 30 33 

de junho. A Professora Maria da Consolação solicitou a aposentadoria 34 

recentemente, a vaga dela não estava livre no momento do contingenciamento. 35 

O Professor Dr. Sergio Augusto Cunha colocou sua preocupação de que não 36 

tinha dinheiro para aquela vaga e agora tem? A Professora Dra. Elaine 37 

Prodócimo disse que concorda com a fala do Professor Dr. Sergio Cunha em 38 

relação às aposentadorias, porque na FEF já ocorreu de professores falarem que 39 

iriam se aposentar, daí abriu-se a possibilidade de concurso e o docente não se 40 

aposentou, por mais enfático que o professor seja não significa que vai assinar 41 

o documento, ele pode voltar atrás. Outra questão; as disciplinas abordam 42 

assuntos diferentes e questiona qual é o perfil do candidato para dar conta de 43 

assuntos que não são tão próximos. A fala dela não é no sentido de discordar 44 

da decisão do Departamento, são dúvidas que ela tem. A Professora Dra. 45 

Claudia Regina Cavaglieri disse que a necessidade de um docente para a 46 

disciplina de Socorros de Urgência não é novidade para o departamento nem 47 
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para unidade, o DEAFA já vem sofrendo com essa questão desde que a docente 1 

responsável começou a tirar suas licenças, são turmas grandes com mais de 50 2 

alunos, necessita de uma capacitação muito grande para ministrar a disciplina e 3 

tem toda uma legislação envolvida, não é qualquer profissional da área da 4 

saúde que tem perfil para ministrar essa disciplina, o DEAFA vem ministrando 5 

essa disciplina na boa vontade dos docentes que não foram capacitados para 6 

isso, são 8 créditos a mais para um docente que já tem disciplinas sob sua 7 

responsabilidade para ministrar, está difícil administrar quem tem perfil para 8 

dar essa disciplina. Aliado ao assunto a disciplina de Nutrição também era de 9 

responsabilidade da Professora Dra. Maria da Consolação, essa disciplina foi 10 

ministrada pelo Professor Dr. Roberto Vilarta no período de licença da 11 

professora, outras disciplinas que eram ministradas pela Professora Maria da 12 

Consolação têm doze créditos, esse problema está ocorrendo no DEAFA há mais 13 

de um ano, O DEAFA tentou trocar a vaga do concurso com o DCE, só que não 14 

foi aceita a troca. A disciplina de saúde coletiva foi colocada porque o Professor 15 

Dr. Roberto Vilarta já solicitou oficialmente licença para o primeiro semestre de 16 

2017. O DEAFA está com 18 créditos descobertos, sem professor responsável, 17 

incluindo a disciplina do PROFIS que ela, o Professor Marco Carlos Uchida e o 18 

Professor Bruno Rodrigues irão assumir. Essas foram as razões do DEAFA em 19 

solicitar abertura de concurso nessas disciplinas (aposentadoria, licenças, 20 

situação atual que está o DEAFA em relação a carga didática elevada). A 21 

Professora Dra. Silvia Cristina Franco Amaral disse que quando ela trabalhou na 22 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul e foi Coordenadora de Graduação 23 

essa disciplina também era um problema e eles pediram ajuda na Faculdade de 24 

Medicina/HC e resolveram a questão. A Professora Dra. Mara Patrícia 25 

Traina Chacon-Mikahil disse que na experiência que ela teve quando 26 

ministrou a disciplina de Socorros de Urgência em 2015, a questão do 27 

movimento, do exercício está embutido muito fortemente, dos eventos de 28 

socorros nos exercícios, outra coisa é que outras unidades pedem ajuda à FEF 29 

com conteúdos desse tipo, socorros para esportes, isso acontece com a 30 

Enfermagem e com o PROFIS, na segunda e na terça-feira o PROFIS esteve na 31 

FEF usando a piscina e no o guarda-vidas que foi convidado para fazer a aula 32 

prática de afogamento. A questão dos socorros em esportes é uma atribuição 33 

da FEF e não de outra unidade.  O Professor Dr. Bruno Rodrigues disse que 34 

quando o Professor Roberto Vilarta sinalizou que iria pedir sua aposentadoria o 35 

assunto foi retomado no DEAFA porque ele já havia assumido uma disciplina da 36 

Professora Maria da Consolação de bom grado e com sua saída seriam mais 18 37 

créditos que o DEAFA teria sem professor, o que pesa muito em relação à carga 38 

didática. Sobre o perfil do docente para o concurso, se olharmos o cerne de 39 

cada uma das áreas teremos que abrir um concurso específico para a disciplina 40 

de Socorros de Urgência, como isso não é possível o DEAFA acreditou que irá 41 

encontrar um profissional que atenda as necessidades da área. Socorros de 42 

Urgência é uma extensa área de produção, tem vários centros que pesquisam 43 

determinados pontos, quem vai trabalhar nessa área de conhecimento tem que 44 

buscar atualização profissional. A Professora Dra. Paula Teixeira Fernandes 45 

disse que entende a importância do concurso, principalmente quando um 46 

professor vai se aposentar, entretanto tem alguns pontos que ela gostaria de 47 



 

 

7 

levantar: 1) Em relação às aposentadorias; na Coordenação de Graduação não 1 

chegou nenhuma informação de aposentadoria ou de licença de ninguém, não 2 

existe nenhum pedido oficial, não pode lidar com uma questão que não foi 3 

oficializada, concretizada ou pedida.  A Professora Dra. Claudia Regina 4 

Cavaglieri disse que essa situação se iniciou tem dois anos, os afastamentos 5 

da Professora Dra. Maria da Consolação aconteceram na gestão da Professora 6 

Dra. Elaine Prodócimo enquanto Coordenadora de Graduação e daí veio a falta 7 

de professores para ministrar as disciplinas que eram de responsabilidade dela. 8 

O DEAFA teve que cobrir a necessidade durante o período do afastamento da 9 

professora Maria da Consolação, mas ela se aposentou em agosto de 2016, ou 10 

seja a necessidade já foi coberta, com relação a aposentadoria do Professor Dr. 11 

Roberto Vilarta, realmente ele não solicitou oficialmente. A Professora Dra. 12 

Paula Teixeira Fernandes disse que como foi citada a aposentadoria do 13 

Professor Dr. Roberto Vilarta ela se reportou a esse fato, entretanto precisa de 14 

uma posição concreta; 2) A questão do perfil do docente para o concurso, sem 15 

dúvida nenhuma não tem como ter um perfil para cada disciplina, entretanto 16 

são de disciplinas extremamente diferentes e comparou com o primeiro 17 

concurso que ela fez na FEF que não houve nenhum candidato aprovado porque 18 

foi aberto em três disciplinas completamente diferentes, essa discrepância pode 19 

prejudicar a qualidade do ensino, precisa repensar um pouquinho esse 20 

concurso; 3) A vaga do DCE que foi contingenciada, ela entendeu a questão do 21 

contingenciamento, entretanto é complicado quando se tem um pedido anterior, 22 

ela fica desconfortável para dar uma opinião nesse sentido e 4) É sobre a 23 

disciplinas Socorros de Urgência, ela vêm conversando com o Professor Paulo 24 

Velho, coordenador de Graduação da Faculdade de Medicina, eles já 25 

conversaram sobre a questão de Socorros de Urgência, não pensa que a 26 

Faculdade de Medicina deva assumir essa disciplina que é da área da Educação 27 

Física, mas a parceria é muito importante e a FCM já sinalizou positivo nesse 28 

sentido. Após suas colocações a docente propôs uma nova discussão diante do 29 

contexto que foi apresentado, propondo assim a retirada de pauta do item para 30 

uma discussão mais ampla. O Professor Dr. João Paulo Borin perguntou se 31 

para abrir um concurso é necessário divulgar as disciplinas. O Sr. Presidente 32 

respondeu que sim pois tem que ser aprovado o edital de abertura que contém 33 

as disciplinas concursáveis. A Professora Dra. Silvia Cristina Franco Amaral 34 

retirou a inscrição dela diante da proposta feita pela Professara Dra. Paula 35 

Teixeira Fernandes. Após as discussões, o Sr. Presidente colocou em votação a 36 

proposta de retirada de pauta proposta pela Professora Dra. Paula Teixeira 37 

Fernandes. A votação resultou em dois votos favoráveis a retirada do 38 

documento da pauta, cinco votos contrários e cinco abstenções. Na sequencia, 39 

colocou em votação o documento constante na pauta. A votação resultou em 40 

nove abstenções e três votos favoráveis ao documento. Após consulta ao 41 

Regimento da Congregação, quanto ao número de abstenções ser maior do que 42 

os favoráveis, informa o Sr. Presidente  a discussão deverá ser retomada. A 43 

Professora Dra. Claudia Regina Cavaglieri perguntou aos seus pares quais 44 

são os esclarecimentos que as pessoas necessitam com relação à demanda do 45 

DEAFA, lembrando que os professores daquele departamento estão a mais de 46 

um ano se subsidiando, é uma necessidade pela aposentadoria da Professora 47 
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Dra. Maria da Consolação, existe um número de créditos muito grande que está 1 

sobrecarregando o departamento, o assunto foi analisado em várias reuniões 2 

departamentais, a demanda foi aprovada no DEAFA e a documentação foi 3 

encaminhada com urgência em virtude da questão do contingenciamento. 4 

Gostaria de saber quais são os esclarecimentos que estão faltando já que se 5 

trata de uma vaga de aposentadoria do professor lotado no DEAFA. A 6 

Professora Dra. Silvia Cristina Franco Amaral disse que a coordenadora de 7 

Graduação fala uma coisa e no documento fala de uma aposentadoria do 8 

Professor Dr. Roberto Vilarta, as falas são de que é uma área muito diversa. A 9 

Professora Dra. Elaine Prodócimo disse que, conforme já havia mencionado 10 

ela não teve tempo de discutir o assunto com seus pares e solicitou 11 

esclarecimento à Coordenadora de Graduação, diante dos esclarecimentos e de 12 

não ter discutido com seus pares ela se absteve. A Professora Dra. Claudia 13 

Regina Cavaglieri lembrou que quando a Professora Dra. Elaine Prodócimo 14 

estava na condição de Coordenadora de Graduação passou pelo problema de 15 

não ter docente para ministrar a disciplina de Socorros de Urgência, que era 16 

uma disciplina de responsabilidade da Professora Dra. Maria da Consolação e 17 

com os afastamentos dela o problema retornou à Coordenadoria de Graduação 18 

a Professora Dra. Elaine pediu ao DEAFA que reconsiderasse a decisão e acabou 19 

que ela (Professora Dra. Claudia), assumisse juntamente com mais dois 20 

docentes do DEAFA a disciplina em 2014, ou seja, esse problema está 21 

ocorrendo há dois anos, então ela pediu que a Professora Dra. Elaine Prodócimo 22 

desse esse depoimento porque a Professora Dra. Paula Teixeira Fernandes 23 

assumiu a Coordenação de Graduação agora e não tem esse histórico de 24 

notificação. A Professora Dra. Elaine Prodócimo disse que, considerando 25 

que poderia haver alguma mudança no processo, solicitou esclarecimentos à 26 

Professora Dra. Paula Teixeira Fernandes porque o assunto sobre a atual 27 

situação da Coordenadoria de Graduação consta em ata. Disse também que a 28 

Sra. Coordenadora trouxe um novo fato, uma possibilidade de pareceria com a 29 

FCM e que quando ela foi Coordenadora de curso ela tinha que recorrer ao 30 

grupo interno da FEF. Em relação às outras duas disciplinas, não teve problema 31 

porque o Professor Dr. Roberto Vilarta não havia solicitado aposentadoria de 32 

fato. O Professor Orival Andries Júnior disse que, pelo entendimento dele 33 

existe uma vaga que é referente à aposentadoria da Professora Dra. Maria da 34 

Consolação e que isso abre uma vaga que é do DEAFA e cabe ao departamento 35 

ter o bom senso para escolher as disciplinas que vão compor essa vaga de 36 

concurso, ele entende que a casa deve respeitar a decisão do DEAFA que fez 37 

um estudo sobre a necessidade dessa vaga, uma vez que quando o docente se 38 

aposenta a vaga volta para o departamento e não para a unidade. A 39 

Professora Dra. Elaine Prodócimo perguntou sobre o caso da Professora 40 

Dra. Carmen Lúcia Soares que está lotada no DCE e ministra disciplina do 41 

DEFH, no caso da aposentadoria da docente a vaga ficaria em qual 42 

departamento. O Professor Dr. Miguel de Arruda lembrou que o DEFH 43 

aprovou a ida da docente para o DCE e que para futuras decisões será utilizado 44 

o bom senso. A Professora Dra. Mara Patrícia Traina Chacon-Mikahil 45 

lembrou que a vaga da Professora Dra. Mariangela ficou para o DCE, foi 46 

respeitada a demanda do departamento. A Professora Dra. Elaine 47 
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Prodócimo disse que só colocou o exemplo de docentes que transitam entre 1 

departamentos e disciplinas, quer ver o bom senso onde vai ficar no momento 2 

da aposentadoria deles. O Professor Dr. João Paulo Borin disse que se o 3 

bom senso nos leva a ver que a demanda hoje são nessas três disciplinas e isso 4 

foi decidido no departamento, que se vote isso. O Professor Dr. Sergio 5 

Augusto Cunha disse que é preciso retomar a questão das disciplinas e 6 

departamentos. A funcionária Andreia Manzato Moralez, na condição de 7 

Representante dos funcionários e a titulo de esclarecimento justificou seu voto 8 

dizendo que não se sentiu a vontade para votar em assunto referente a 9 

docentes, entretanto não imaginou que isso causaria um problema. A opinião 10 

dela e da funcionária Maria José da Conceição Moraes Marques é que a vaga é 11 

do departamento, assim decidiram votar a favor do DEAFA. Prosseguindo, o Sr. 12 

Presidente colocou novamente o documento em votação que resultou oito 13 

favoráveis e quatro abstenções, com declaração de voto da Professora Dra. 14 

Silvia Cristina Franco Amaral que disse que votou favorável ao documento, 15 

como Chefe de Departamento frente a declaração do Sr. Presidente de que 16 

haverá bom senso nas próximas contratações e nas próximas aposentadorias, e 17 

que fique registrado que a liberação da Professora Dra. Carmen Lúcia Soares foi 18 

uma liberação por bom senso porque não haveria mais clima de convivência no 19 

departamento naquele momento, e que a vaga da docente é do Departamento 20 

de Educação Física e Humanidades. O Sr. Presidente reiterou a fala da 21 

Professora Dra. Silvia Cristina Franco Amaral esclarecendo que enquanto ele for 22 

Diretor da FEF o bom senso irá permanecer, guardada a situação de um 23 

professor que venha se aposentar, estiver locado em um departamento  e suas 24 

disciplinas estiverem em outro a vaga será conversada entre os departamentos 25 

envolvidos. A Professora Dra. Paula Teixeira Fernandes declarou que 26 

absteve  na condição de Coordenadora de Graduação, ela espera que o bom 27 

senso seja utilizado nesses casos e que a graduação esteja envolvida nesse 28 

contexto, podendo fazer um planejamento com as aposentadorias, favorecendo 29 

os professores e a qualidade do ensino dos alunos. A Professora Dra. Elaine 30 

Prodócimo declarou que se absteve por não ter a oportunidade de discutir o 31 

assunto com seus pares e por não se sentir  a vontade de votar pelo grupo e a 32 

Professora Dra. Olívia Cristina Ferreira Ribeiro declarou que se absteve 33 

por não ter a oportunidade de discutir o assunto com seus pares e por não se 34 

sentir  a vontade de votar pelo grupo. ITEM F- Avaliação Especial de 35 

Desempenho. Interessado: Prof. Dr. Renato Barroso da Silva, Período: 01/2014 36 

a 07/2016. A Professora Dra. Silvia Cristina Franco Amaral solicitou 37 

esclarecimento do porque esse relatório não passou na reunião ordinária da 38 

Congregação e a Sra. ATU Maria Elisabeth Massaro Malagodi respondeu 39 

que devido aos afastamentos do Professor Dr. Renato Barroso, o prazo do 40 

estágio probatório foi prorrogado. Por se tratar do último relatório de estágio 41 

probatório do docente existe um tempo para tramitação do documento, o qual 42 

deverá ser encaminhado à CIDD. Após os esclarecimentos o documento foi 43 

aprovado por unanimidade. ITEM H- Alteração de representante discente na 44 

Comissão de Pós-Graduação, Suplente: Fernanda Raffi Menegaldo. Colocado em 45 

votação, documento foi aprovado por unanimidade. O Professor Dr. Miguel 46 

de Arruda informou que é a primeira participação da Professora Dra. Elaine 47 
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Prodócimo na reunião da Congregação na condição de Representante dos 1 

Professores MS-5, que foi aprovado na reunião do CONSU ocorrida ontem. 2 

Desejou boas vindas à docente e pediu desculpas por não ter informado no 3 

inicio da reunião.  Nada mais a ser tratado, a Sra. Presidente deu por encerrada 4 

a reunião, a qual eu, Mariângela Cristina Padovani Bartier, secretariei e lavrei a 5 

presente ata. 6 


