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ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA 1 

DA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada no dia dezesseis de 3 

dezembro de dois mil e quinze, na Sala da Congregação, com início às 4 

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

Diretor da FEF. Estiveram presentes: Professora Dra. Mara Patrícia Traina 6 

Chacon-Mikahil – Diretora Associada; Coordenações: PÓS-GRADUAÇÃO - 7 

Professora Dra. Claudia Regina Cavaglieri; GRADUAÇÃO - Professora Dra. Elaine 8 

Prodócimo; EXTENSÃO - Professor Dr. Odilon José Roble; DEAFA – Professor Dr. 9 

Marco Carlos Uchida; DCE - Professor Dr. Sergio Augusto Cunha; DEFH – 10 

Professor Dr. Edivaldo Góes Júnior; Representação Docente MS-3 – Professora 11 

Dra. Olívia Cristina Ferreira Ribeiro e Prof. Dr. Renato Barroso da Silva; 12 

Representação Docente MS-5 – Professora Dra. Heloisa Helena Baldy dos Reis; 13 

Representação Docente MS-6 - Professor Dr. Edison Duarte e Professor Dr. 14 

Gustavo Luiz Gutierrez; Representação dos Servidores Técnicos Administrativos 15 

– Maria José da Conceição Moraes Marques. Ausências Justificadas: 16 

Representação Docente MS 5 - Professora Dra. Silvia Cristina Franco Amaral e 17 

Representação Docente MS-3 Professor Dr. João Paulo Borin e Representação 18 

dos Servidores Técnicos Administrativos Andrea Manzato Moralez. Ausências 19 

Injustificadas: Representação Discente de Graduação Caio Batalha Deroci, 20 

Representação Discente de Pós-Graduação Nathália Arnost Vieira. Convidados: 21 

Servidores Maria Elisabeth Massaro Malagodi e Tania Gomes Felipe. Na 22 

sequência, colocou em apreciação em bloco as Atas da 77ª Reunião 23 

Extraordinária da Congregação realizada no dia trinta de setembro de dois mil e 24 

quinze e da 171ª Reunião Ordinária da Congregação realizada no dia quatro de 25 

novembro de dois mil e quinze. A Professora Dra. Heloisa Helena Baldy dos 26 

Reis destacou a ata da 77ª Reunião Extraordinária da Congregação e solicitou 27 

que constasse em ata a seguinte fala: Na página 2, linha 4 ou 6, “... depois do 28 

convite da Professora Dra. Silvia Cristina Franco Amaral sobre o Fórum de Jogos 29 

Olímpicos em debate ela se pronunciou cumprimentando os Professores 30 

Doutores Silvia Cristina Franco Amaral, Olivia Cristina Ferreira Ribeiro e Sergio 31 

Augusto Cunha organizadores do evento e destacou a importância e relevância 32 

do mesmo, assim como a qualidade dos palestrantes convidados. Na mesma 33 

página, no tema que se inicia com a fala da Professora Dra. Mara Patrícia Traina 34 

Chacon Mikahil, sobre a informação de que após a cerimonia de Outorga do 35 

título de Doutor Honoris Causa ao professor francês Dr. Pierre Parlebas,  seria 36 

realizada uma conferencia aos alunos e docentes, no dia 14 de outubro de 37 

2015, na sala da DGA. Solicitou que fosse acrescentado o seguinte texto: “.. 38 

houve uma intervenção das Professoras Dras. Heloisa Helena Baldy dos Reis e 39 

Carmen Lucia Soares de que havia sido conversado em reunião que a 40 

Conferência: Contribuições da Ciência da Ação Motriz para a Educação Física, se 41 

realizaria no dia seguinte da cerimonia de outorga do título, ou seja, no dia 15 42 

de outubro de 2015. Informou que se fosse mantida a data do dia 14 seria 43 

inviável a participação das docentes, tendo em vista que ambas haviam 44 

assumidos outros compromissos anteriormente. Pediu o registro em ata para 45 

ser fiel ao que foi falado na reunião. Após, a Professora Dra. Carmen Lúcia 46 

Soares disse que ela seria a tradutora da conferencia e que se programou para 47 
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o dia 15, se mudar para oi dia 14 ela não poderá participar do evento. Assim 1 

sendo, caso a conferência seja realizada no dia 14, ela justifica sua ausência. A 2 

Professora Dra. Mara Patrícia Traina Chacon-Mikahil informou que a data 3 

da Conferencia foi definida pelo Gabinete do Reitor. A Professora Dra. 4 

Carmen Lúcia Soares solicitou à Diretora Associada que fizesse contato com o 5 

Gabinete informando das dificuldades acarretadas pela determinação da data e 6 

pediu para ver se seria possível a realização do evento no dia 15 de outubro, o 7 

que seria academicamente mais conveniente. O Professor Dr. Gustavo Luís 8 

Gutierrez solicitou correção na segunda ata, na linha 25, onde se lê 9 

“contração”, leia-se “contratação” e “projetos que contemplam as três áreas”. A 10 

Professora Dra. Heloisa Helena Baldy dos Reis solicitou correções na 11 

segunda ata, na página 6, linha 9: “... disse que tem encontrado muitos 12 

problemas no relacionamento profissional com o setor administrativo”; linha 35 13 

“perguntou se é verdade que os novos contratados são em CLT”; linha 41 14 

“esteve na FEF nesses dois dias e que não viu nenhum aviso para votação, tem 15 

que retirar convocação, não recebeu nenhuma convocação em seu e-mail 16 

pessoal,  o qual a docente recebe todas as mensagens de trabalho, que é 17 

sabido por todos”; “disse que enviou a justificativa de não ter votado, por e-18 

mail e que não obteve resposta”. Na sequencia, na linha 44 “a docente solicitou 19 

que todas as convocações fossem colocadas em locais visíveis na FEF e que 20 

essa falta de informação, a fez, pela primeira vez deixar de votar em uma 21 

eleição tão importante”. O Professor Renato Barroso da Silva solicitou a 22 

correção na Ata da 171ª Reunião Ordinária, disse que nessa reunião ele 23 

representou a extensão, a Professora Dra. Olívia Cristina Ferreira Ribeiro 24 

representou os Professores MS-3 e informou que neste dia a extensão ficou sem 25 

representação. Na sequencio o Sr. Presidente colocou em votação as Atas da 26 

77ª Reunião Extraordinária da Congregação, a qual foi aprovada com ressalvas 27 

e da 171ª Reunião Ordinária da Congregação, a qual foi aprovada com nove 28 

votos favoráveis e quatro abstenções. Em seguida, o Professor Dr. Miguel de 29 

Arruda abriu as inscrições para o EXPEDIENTE e inscreveram-se: Os 30 

Professores Drs. Odilon José Roble, Carmen Lúcia Soares, Claudia Regina 31 

Cavagliere, Elaine Prodócimo, Heloisa Helena Baldy dos Reis, Mara Patrícia 32 

Traina Chacon-Mikahil e a Mesa. O Professor Dr. Odilon José Roble registrou 33 

seu agradecimento e a competência dos funcionários da CODESP/FEF pelos 34 

trabalhos prestados no ano de 2015. A Professora Dra. Carmen Lúcia 35 

Soares, em nome da biblioteca da FEF lembra os colegas do envio da lista dos 36 

livros de graduação (com título, referencia do título e número de exemplares), 37 

até o dia sete de janeiro, os quais serão adquiridos com verba orçamentária da 38 

FEF/2016, no valor de R$22.000,00. A Professora Dra. Claudia Regina 39 

Cavaglieri informou que houve a liberação dos 25% da verba PROAP, de um 40 

orçamento de R$100.000,00 (quase R$25.000,00 de recurso), entretanto o 41 

recurso não foi totalmente utilizado por conta do sistema fechamento do 42 

orçamento, que está válido até 31 de dezembro de 2016. Pediu bom senso nas 43 

indicações de docentes para composições das bancas de qualificações e defesas 44 

e também a utilização das tecnologias (videoconferência e scape) e as demais 45 

possibilidades disponíveis no Regimento Geral da Pós-Graduação para minimizar 46 

os custos das bancas. Parabenizou o aluno Rodrigo Mallet Duprat e o orientador 47 
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Professor Dr. Marco Antônio Coelho Bortoleto, pelo recebimento da Menção 1 

Honrosa do Prêmio Capes de Tese 2015, na área de Educação Física, pela tese 2 

“Realidades e particularidades da formação do profissional circense no Brasil: 3 

rumo a uma formação técnica e superior”, defendida no ano de 2014, 4 

parabenizou também a  Professora Dra. Mara Patrícia Traina Chacon Mikahil 5 

pela orientação do aluno Guilherme Defante Telles, que  recebeu a Menção 6 

Honrosa pela apresentação do trabalho "HIGH-INTENSITY ENDURANCE 7 

EXERCISE INCREASES MORE MUSCLE PGC1-a mRNA EXPRESSION THAN LOW-8 

INTENSITY ENDURANCE EXERCISE WITH BLOOD FLOW RESTRICTION" 9 

no XXIII Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP. Disse que a PRP fez a 10 

apresentação de uma Métrica Científica de 2008 a 2013 da graduação, por meio 11 

de um software chamado InCites, que mede a produção científica de todas 12 

unidades no Web of Science, entretanto esse software apresentou um problema 13 

porque não contemplava a área de humanidades. Para resolver a questão a PRP 14 

está testando uma nova métrica utilizando com base o SCOPUS, este contempla 15 

a área de humanidades. A Professora Dra. Elaine Prodócimo reiterou o 16 

convite para a Cerimonia de Colação de Grau oficial que será realizada no dia 17 

21 de dezembro de 2015, às 14:00 horas, na sala da Congregação  e informou 18 

que no dia 12 de fevereiro de 2016, às 19:00, horas será realizada a colação 19 

festiva, no Centro de Convenções da Unicamp. A Professora Dra. Heloisa 20 

Helena Baldy dos Reis disse que a cerimônia fechada causa constrangimento  21 

aos parentes, docentes e alunos da FEF,  pergunta se a colação oficial não pode 22 

ser um ato administrativo onde o aluno passa na secretaria, assina que é 23 

concluinte e recebe o certificado. A Professora Dra. Elaine Prodócimo disse 24 

que informou os alunos que essa cerimonia seria fechada, entretanto se houver 25 

algum parente de aluno eles não ficarão do lado de fora. A Professora Dra. 26 

Mara Patrícia Traina Chacon Mikahil pergunta se não é possível fazer a 27 

cerimônia no Ginasinho da FEF, tendo em vista que alguns alunos não vão 28 

participar da cerimonia festiva, e pode acontecer de trazerem seus parentes. A 29 

Professora Dra. Elaine Prodócimo disse que não é verdadeira a alegação de 30 

que o aluno irá participar apenas da cerimonia de colação oficial porque não 31 

pode arcar com os custos da cerimonia festiva e informa que a coordenadoria 32 

de graduação pagará as despesas das becas. A Professora Dra. Heloisa 33 

Helena Baldy dos Reis pediu a palavra para tocar em três pontos, primeiro 34 

pensa que a Congregação da FEF é bastante jovem na sua composição e ela 35 

gostaria que fosse explicada a diferença entre o expediente e o outros. 36 

Informou que foi nomeada para um Grupo de Trabalho do Ministério do Esporte 37 

e da Secretaria de Políticas para as Mulheres, ligada à Presidência da República 38 

para fazer parte grupo de trabalho que estuda o futebol feminino no Brasil. 39 

Encerrando, ela colocou sua preocupação em relação aos alunos de graduação, 40 

sobre a dificuldade que os alunos do 4º e 6 º semestre estão tendo para 41 

escrever. Disse que escuta todos os tipos de argumentos, gostaria de saber o 42 

que está acontecendo com o vestibular da universidade. Disse ainda que,  a 43 

mais ou menos 4 ou 5 anos tem ingressado na Unicamp, em alguns casos, 44 

analfabetos funcionais que não são capazes de compreender textos aplicados na 45 

aula e também não são capazes de se expressarem.  Disse também, que se a 46 

FEF concorda que é um problema no âmbito universitário, deveria se 47 
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pronunciar. Esse fato tem como consequência o número alto de estudantes 1 

inscritos nas disciplinas, no inicio de semestre. Esses alunos estão usando 2 

abusivamente do direito de trancamento de matrícula e no semestre seguinte 3 

passam a ter preferencia na matrícula porque tem o RA mais antigo. Ela pensa 4 

que os alunos que não tem conseguido concluir o curso em um, dois ou três 5 

semestres estão sendo privilegiados e isso tem sido decorrente. Percebe que o 6 

problema é estrutural e não pontual e está muito preocupada que nos anos 7 

subsequentes as classes ficarão mais lotas. Pensa que é injusto privilegiar 8 

alunos mais antigos sem olhar se foi trancada a matrícula ou se o mesmo teve 9 

reprovação na disciplina. Sugeriu à direção da faculdade que as avaliações 10 

institucionais passem a ser assinadas e não anônimas, tendo em vista o abuso 11 

dos alunos referente ao anonimato. A Professora Dra. Mara Patrícia Traina 12 

Chacon-Mikahil passou alguns avisos em relação ao FAEPEX. Informou que 13 

ocorreu a reunião anual e foram feitas algumas mudanças. A submissão dos 14 

projetos estão sendo feitas online, na sua maioria, é necessário cuidar bastante 15 

das informações e dos anexos, pois na falta delas os pareceristas não 16 

conseguem concluir o processo. O maior problema que tem ocorrido é em 17 

relação à contra partida (FAEPEX e bolsas de alunos não são considerados 18 

contra partida), o que é considerado contra partida são projetos financiamentos 19 

por outras agencias ou até por convênios. Quando uma instituição nacional ou 20 

internacional paga uma parte da pesquisa ou da viagem do solicitante, isso 21 

também é considerado contra partida. Cada docente tem uma cota anual de 22 

pesquisa no valor de R$5.000,00 e pelo acompanhamento dela a maioria dos 23 

docentes da FEF não solicita esse recurso. Temos ainda, a possibilidade do 24 

concorrer ao edital de eventos que não é descontado da cota individual e a 25 

Bolsa Ponte, onde cada docente pode solicitar uma bolsa de mestrado e 26 

doutorado, sem que seja descontado da sua cota individual. O incentivo a 27 

publicação, é como se fosse um prêmio aos docentes que tiverem publicação de 28 

impacto (Web of Science). A PRP lançou uma revista, que não é científica e vai 29 

circular duas ou quatros vezes ao ano. Essa revista vai dar visibilidade aos 30 

projetos de pesquisa que foram destacados, que tiveram publicação em capa de 31 

revistas, teses premiadas ou indicadas para premiações, com tentativa de 32 

comtemplar as quatro áreas. O Professor Dr. Edison Duarte pediu uma parte 33 

na fala da Professora Dra. Heloisa Helena Baldy dos Reis dizendo que concorda 34 

que ultimamente está muito desastrosa a situação dos alunos e a dificuldade de 35 

expressão. Na sequencia, o Professor Dr. Miguel de Arruda informou os 36 

eventos realizados pela FEF: VI Congresso de Ciência do Desporto e V Simpósio 37 

Internacional de Ciência do Desporto realizado no período de 2 a 4 de dezembro 38 

de 2015. Ele agradeceu a participação dos funcionários, alunos e docentes no 39 

Congresso que não houve nenhuma intercorrência. XXI Festival Coisas da FEF- 40 

2015, realizado no dia 01/12/2015, coordenado pelo Professor Dr. Marco 41 

Antonio Coelho Bortoleto e Aquathlon Contra Relógio 3.3 na FEF/Unicamp, 42 

realizado no dia 06/12/2015, coordenado pelo Professor Dr. Orival Andreis 43 

Júnior. Reitera os cumprimentos feitos aos alunos Rodrigo Mallet Duprat Prêmio 44 

Capes Tese e parabeniza a da Professora Dra. Mara Patrícia Traina Chacon 45 

Mikahil pela orientação do aluno Guilherme Defante Telles que  recebeu 46 

a Menção Honrosa pela apresentação do trabalho "HIGH-INTENSITY 47 



 

 

5 

ENDURANCE EXERCISE INCREASES MORE MUSCLE PGC1-a mRNA EXPRESSION 1 

THAN LOW-INTENSITY ENDURANCE EXERCISE WITH BLOOD FLOW 2 

RESTRICTION" no XXIII Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP. Em 3 

resposta as perguntas feitas pela Professora Dra. Heloisa Helena Baldy dos 4 

Reis, está contido no Regimento da Congregação da FEF, no tocante ao 5 

Expediente, capítulo 6 – Artigo 31 - O Expediente terá a duração até uma hora, 6 

prorrogável por mais trinta (30) minutos a critério do Plenário e se destina ao 7 

trato de: a) comunicações, explicações, mensagens, ofícios, cartas, telegramas, 8 

moções e indicações; b) pedido de licença e justificação de faltas dos membros 9 

da Congregação; c) apresentação de temas ou propostas e pedidos de inclusão 10 

de matéria na Ordem do Dia da Sessão futura; d) manifestação ou 11 

pronunciamento dos membros inscritos para falar, após esgotados os assuntos 12 

das letras "a", "b" e "c". Parágrafo Único - Não se tratará, no Expediente, de 13 

nenhuma matéria constante na Ordem do Dia.  E o que sobra disso ou alguma 14 

coisa que não foi falada vai para outros. No tocante a dificuldade de escrita dos 15 

alunos de graduação ele concorda com a posição da Professora Dra. Heloisa 16 

Helena Baldy dos Reis e disse que essa situação é recorrente na universidade. 17 

Consultou a Professora Dra. Elaine Prodócimo se tem alguma coisa que a 18 

possamos fazer e ela disse que sobre a primeira questão, a da língua/ 19 

expressão escrita existe a nota de corte mais alta em duas matérias, biologia e 20 

história. Informou que um dos pontos discutido na Deliberação do Conselho 21 

Estadual de Educação é que seja incluída uma disciplina de compreensão de 22 

texto na formação dos professores. A FEF sempre dizia que não precisava 23 

porque nossos alunos escreviam bem, caso isso comece a ser uma necessidade 24 

talvez tenhamos que repensar nas reformas curriculares, uma possibilidade de 25 

inserir algo dentro da formação, como tem feito as universidades particulares. A 26 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo vem exigindo de todos os 27 

cursos de formação para professores. Em relação aos trancamentos, o aluno 28 

que tranca a matéria não tem prioridade em relação ao aluno que está em fase, 29 

o aluno que está em fase tem prioridade em relação às vagas das disciplinas 30 

abertas, havendo vagas, esses alunos que trancaram matérias tem prioridade 31 

sobre os alunos que querem adiantar as matérias. Quando há uma demanda 32 

maior do número de vagas da disciplina é consultado o professor responsável, 33 

se ele aceita mais alunos para que os mesmos não fiquem atrasados e para que 34 

possam andar em suas carreiras. Sobre a avaliação nominal, ela pensa que 35 

esse assunto precisa ser discutido junto à Comissão de Ensino e talvez nos 36 

Departamentos, ela não sabe até que ponto é interessante, tendo em vista que 37 

alguns alunos acreditam que há professores que os marcam quando esses 38 

fazem uma avaliação negativa, ela não pode obrigar um aluno a assinar uma 39 

avaliação, quando esse acredita que haverá algum tipo de prejuízo na relação 40 

dele com o docente. A Professora Dra. Mara Patrícia Traina Chacon 41 

Mikahil disse que em relação ao perfil do aluno, estamos vivendo uma crise, , 42 

as abreviações das palavras tem sido constante e alguns deles nem sabem se 43 

escreve. Disse que é um problema geral e não só da FEF. A Professora Dra. 44 

Heloisa Helena Baldy dos Reis disse que sobre a fala da professora Dra. 45 

Elaine Prodócimo, obviamente que não se pode obrigar o aluno a assinar a 46 

avalição e que por muitos anos ela não aplicou a avaliação na sua turma porque 47 
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ficava a cargo do próprio professor realiza-la. Atualmente as avaliações estão 1 

sendo aplicadas pelos funcionários da graduação, que nem sempre se sentem a 2 

vontade e que não são treinados para isso. Se avaliação fosse séria na Unicamp 3 

teria uma preparação melhor. Os professores não tem acesso até que se esgote 4 

o limite de recurso dos alunos para a nota (isso ocorre entre fevereiro ou março 5 

do próximo ano), ou seja, o professor não tem acesso ao material até que 6 

esteja consolidada a nota dos alunos no histórico escolar. Ela admira e respeita 7 

o trabalho das coordenadoras de graduação, entretanto não considera essa 8 

avaliação séria, tanto por parte da instituição como por parte dos alunos. Em 9 

alguns itens, como por exemplo: “o professor chega atrasado e o professor 10 

cumpriu o programa”, ela costuma cumprir 100% da questão e a maioria dos 11 

alunos avaliam mal a disciplina dela, colocando que ela chega atrasada e que 12 

não cumpriu o programa. Pensa que as questões são respondidas abusivamente 13 

por conta do anonimato e que já que estão sendo ocupados quinze minutos de 14 

aula na aplicação da avaliação, que tenha pelo menos a opção das pessoas 15 

escreverem seus nomes, caso desejem. Acredita que esse é um exercício de 16 

educação. Professor Dr. Miguel de Arruda informou que a FEF está enviando 17 

o nome do Professor Dr. Roberto Vilarta para compor a Câmera Interna de 18 

Desenvolvimento de Docentes – CIDD, que ele já era membro e está sendo 19 

reconduzido. Na sequencia, solicitou a inclusão do ITEM K - Resolução Interna 20 

CPG/FEF N 26/2015 que trata do Processo Seletivo para os cursos de mestrado 21 

e doutorado. Em apreciação, foi aprovada por unanimidade a inclusão do 22 

documento na pauta. Prosseguindo, passou a palavra ao Professor Dr. Odilon 23 

José Roble fez a apresentação de um comemorativo aos 30 anos da FEF 24 

(Roteiro um dia na FEF 30 anos) com imagens de espaços da FEF pouco olhados 25 

no dia a dia, o qual tem um minuto de duração, Em seguida o Sr. Presidente 26 

colocou em discussão os documentos contidos na ORDEM DO DIA: e foram 27 

destacados: ITEM D - Resolução DEAFA-FEF 22/2015. Solicitação de Licença 28 

Sabática do Prof. Dr. Paulo Ferreira de Araújo, no período de 01/04 a 29 

27/09/2016; ITEM I - Proc. 01- P- 18539/2015. Parecer favorável ao pedido de 30 

Revalidação de diploma de Graduação Interessada: Tereza Ortanon Barragan; 31 

ITEM J - Homologação do ad referendum na Resolução Graduação-FEF 32 

27/2015. Abertura de duas vagas para o programa de Formação Interdisciplinar 33 

Superior e ITEM K – Resolução Interna CPG/FEF N 26/2015 que trata do 34 

Processo Seletivo para os cursos de mestrado e doutorado. Foram aprovados 35 

em bloco os documentos: ITEM A – Resolução DCE-FEF 24/2015. Homologação 36 

da inscrição do Prof. Dr. Sérgio Augusto Cunha no Processo de Promoção por 37 

Mérido da Carreira do Magistério Superior; ITEM B - Resolução DEFH-FEF 38 

23/2015. Solicitação de afastamento do Prof. Dr. Marco Antonio Coelho 39 

Bortoleto para realização de estágio de Pós-Doutoramento na Universidade de 40 

Concordia e Escola Nacional de Circo de Montreal – Canadá; ITEM C - 41 

Resolução DCE-FEF 25/2015. Admissão da Professora Doutora Heloisa Helena 42 

Baldy dos Reis na Parte Permanente do Quadro Docente em RTP com extensão 43 

ao RDIDP, no nível MS-6; ITEM E - Resolução DCE-FEF 26/2015. Relatório das 44 

Atividades desenvolvidas pela Professora Doutora Carmen Lúcia Soares, 45 

durante Licença Sabática, no período de 02/02 a 31/07/2015; ITEM F - 46 

Resolução Interna CPG-FEF Nº 139/2015. Credenciamento da Profa. Dra. Eliana 47 
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de Toledo Ishibashi, como Professor Permanente do Programa, na Área de 1 

Concentração Educação Física e Sociedade, Linha de Pesquisa Esporte, Lazer e 2 

Sociedade; ITEM G- Resolução Interna CPG-FEF Nº 141/2015. Credenciamento 3 

da Profa. Dra. Andrea Maculano Esteves, como Professor Permanente do 4 

Programa, na Área de Concentração Atividade Física Adaptada, Linha de 5 

Pesquisa Atividade Física para Grupos Especiais e ITEM H - Resolução Interna 6 

CPG-FEF Nº 140/2015. Parecer referente ao relatório das atividades 7 

desenvolvidas pelo Prof. Dr. Anselmo de Athayde Costa e Silva no Programa de 8 

Pesquisador de Pós-Doutorado, sob a supervisão da Profa. Dra. Claudia Regina 9 

Cavaglieri, no período de 01/03 a 31/05/2015. Na sequencia o Sr. Presidente 10 

colocou em discussão os documentos contidos na ORDEM DO DIA que foram 11 

destacados: ITEM D - Resolução DEAFA-FEF 22/2015. Solicitação de Licença 12 

Sabática do Prof. Dr. Paulo Ferreira de Araújo, no período de 01/04 a 13 

27/09/2016. A Professora Dra. Heloisa Helena Baldy dos Reis disse que no 14 

julgamento dela não cabe uma licença sabática para organizar um livro, 15 

considerando que nesse caso o professor apresenta na sua proposta a 16 

organização do livro. Disse que o contrato no RDIDP prevê horas de pesquisas, 17 

horas de produções e preparação de aula e o professor tem uma carga horária 18 

de seis horas de disciplinas semestrais na graduação e as outras 34 horas são 19 

adequadas para desenvolver esse tipo de produção. Disse também, que o 20 

próprio plano de trabalho do professor não aparece adequado para um 21 

afastamento dessa natureza. A respeito do parecer feito pela Professora Dra. 22 

Mara Patrícia Traina Chacon-Mikahil, está escrito que o docente solicita o 23 

período sabático para desenvolver um projeto de elaboração/organização de um 24 

livro didático, essa elaboração de fato não é a proposta do professor, ele vai 25 

organizar um livro e com a palavra elaboração subentende-se que o professor 26 

vai escrever um livro didático. Destacou sua preocupação em relação a um 27 

docente pegar um período que ocupa dois semestres letivos, o que 28 

sobrecarregaria seus colegas para ministrar disciplinas durante um ano inteiro. 29 

Ela fica muito preocupada porque esse projeto vai subir para as instâncias 30 

superiores da universidade. Pensa que é complicado um professor tirar uma 31 

licença sabática apenas para escrever a introdução e um livro. O Professor Dr. 32 

Miguel de Arruda informou que pela Deliberação CONSU 09/2003 o professor 33 

pode fazer esse tipo de solicitação, cabe análise de mérito pelo departamento. 34 

Consultou o chefe do DEAFA Professor Dr. Marco Carlos Uchida, que 35 

informou que os documentos foram encaminhados ao parecerista do 36 

departamento e que o parecer foi acatado em reunião, tendo em vista que seria 37 

de relevância para a área a organização do livro. Em relação às disciplinas 38 

ministradas na graduação, alguns docentes do DEAFA ficarão responsáveis por 39 

ministrá-las no período do afastamento. A Professora Dra. Elaine Prodócimo 40 

falou na condição de coordenadora de graduação em relação ao período 41 

solicitado pelo docente, pediu um cuidado nas solicitações para que esse tipo de 42 

situação não ocorresse, poderia ser feito durante um semestre apenas, disse 43 

que essa situação sobrecarrega outro colega do departamento e que uma 44 

licença de seis meses acarretará em um ano sem atividade na graduação. Fz o 45 

pedido que as solicitações de licença sejam feitas em um único semestre, a 46 

menos que aconteça um caso excepcional. Neste caso específico parece que dá 47 
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para realizar o projeto em um único semestre. O Professor Dr. Miguel de 1 

Arruda disse que há um ofício em que o docente informa quem irá ministrar as 2 

disciplinas sob sua responsabilidade, quem ficará responsável pelos seus 3 

orientandos, que os trabalhos de orientação ocorrerão normalmente e que não 4 

será ministrada disciplina na pós-graduação no período do afastamento.  O 5 

Professor Dr. Marco Carlos Uchida disse que a Professora Dra. Maria Luiza 6 

Tanure ficará responsável pela disciplina e EF 723 – Educação Física Escolar 7 

Especial, que é a disciplina de concurso dela. A Professora Dra. Claudia 8 

Regina Cavaglieri relembrou a discussão e disse que o período inicial seria 9 

março, mas em virtude do atraso da defesa de três alunos (que seria realizada 10 

no mês de março e foi alterada para o mês de abril), o docente pediu a 11 

retificação da data, postergando a saída dele para não prejudicar os alunos de 12 

pós-graduação. A Professora Dra. Heloisa Helena Baldy dos Reis lembrou o 13 

colegiado que o professor ministra a disciplina de handebol e que não indicou 14 

nenhum docente para ministrar essa disciplina, ela compreende que o professor 15 

está abrindo mão da disciplina de handebol. A Professora Dra. Mara Patrícia 16 

Traina Chacon-Mikahil disse que a coordenação de graduação é responsável 17 

pela atribuição das disciplinas e, nesse caso, por se tratar de uma disciplina 18 

eletiva a coordenação pode atribuir a disciplina de handebol para a Professora 19 

Dra. Heloisa Helena Baldy dos Reis no segundo semestre de 2016 e para o 20 

Professor Dr. Paulo Ferreira de Araújo no segundo semestre de 2017. Disse 21 

também, que passou pela mesma situação quando estava na condição de 22 

coordenadora de graduação, que se solidariza com a fala da Professora Dra. 23 

Elaine Prodócimo e que essa situação acontece porque os docentes tem que 24 

gozar das licenças antes de solicitarem suas aposentadorias. O Professor Dr. 25 

Edivaldo Góes Júnior disse que na reunião passada da congregação foi 26 

aprovada a saída de um docente para elaboração de um livro, sem nenhum 27 

destaque, houve essa discussão no DEFH e foi consultada a legislação, a qual 28 

permite esse tipo de saída, então ele é favorável ao pedido do docente. A 29 

Professora Dra. Heloisa Helena Baldy dos Reis quer deixar claro que a 30 

observação de mérito feita por ela se deu porque existe uma proposta concluída 31 

do livro, com autores de capítulos, com títulos e o professor irá escrever apenas 32 

a introdução, não tem objeção que se tire licença para escreve um livro, mas 33 

discorda do que está escrito no parecer, de que essa licença é para organizar 34 

um livro. Discorda também que os docentes tenham seis meses de licença para 35 

organizar um livro, acha isso grave, acha que não é defensável nas instancias 36 

superiores da universidade, considerando que muitos relatórios são aprovados 37 

com a publicação de seis ou sete livros no quadriênio. O Professor Dr. 38 

Edivaldo Góes Júnior perguntou se seria possível o professor fazer uma 39 

alteração no seu plano de trabalho para suprimir as palavras organização e 40 

elaboração do livro. A Professora Dra. Mara Patrícia Traina Chacon-41 

Mikahil disse que se o problema no parecer é a palavra “/elaboração” ela 42 

propõe a exclusão dessa palavra e a votação da matéria no dia de hoje.  Após 43 

as colocações, o Sr. Presidente colocou em votação a matéria que foi aprovada 44 

com doze votos favoráveis, um voto contrário e uma abstenção. ITEM I - Proc. 45 

01- P- 18539/2015. Parecer favorável ao pedido de Revalidação de diploma de 46 

Graduação Interessada: Tereza Ortanon Barragan. A Professora Dra. Olívia 47 
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Cristina Ferreira Ribeiro solicitou a correção no nome da interessada, que 1 

estava escrito errado. O correto é Teresa Ortañón Barragán. ITEM J - 2 

Homologação do ad referendum na Resolução Graduação-FEF 27/2015. 3 

Abertura de duas vagas para o programa de Formação Interdisciplinar Superior. 4 

A Professora Dra. Elaine Prodócimo esclareceu que a solicitação de abertura 5 

de duas novas vagas seriam para os alunos do PROFIS porque havia mais dois 6 

alunos interessados no programa. Disse que o assunto foi discutido nos 7 

departamentos e na comissão de ensino e que foi solicitada a aprovação de ad-8 

referendum da Congregação porque a Diretoria Acadêmica informou que daria 9 

tempo para a inserção das vagas para o ano de 2016. A Pró-Reitora de 10 

Graduação foi contrária a inserção das duas vagas no momento e a FEF não 11 

conseguiu o aumento das vagas para 2016, assim sendo, essas duas vagas 12 

serão atribuídas em 2017. A matéria foi colocada em apreciação e foi aprovada 13 

por unanimidade e ITEM K – Resolução Interna CPG/FEF N 26/2015 – 14 

Resultado do Processo Seletivo para os cursos de mestrado e doutorado. A 15 

Professora Dra. Claudia Regina Cavaglieri pediu desculpas pelo atraso no 16 

encaminhamento do documento, tendo em vista mudanças feitas no calendário 17 

aprovado para o processo seletivo. Nos asteriscos, há uma observação de que 18 

contém alunos suplentes na lista dos aprovados. Quando houver desistência do 19 

primeiro aprovado, o suplente poderá fazer a matrícula. Esse procedimento é 20 

legal, desde que fique bem claro que o suplente pode se matricular quando 21 

houver desistência do titular. O processo foi tranquilo, porém necessita de 22 

aprimoramento. Foi aprovada uma mudança na ficha de avaliação dos projetos 23 

colocando o motivo, caso haja reprovação. O objetivo dessa mudança é educar 24 

e capacitar os candidatos. Foi retirada também a informação sobre a linha de 25 

pesquisa, agora será informada somente a área de concentração em que se 26 

insere o projeto. Para o próximo processo seletivo, está sendo estudada uma 27 

alteração na porcentagem das atribuições das vagas nos cursos de mestrado e 28 

doutorado, pretende-se aumentar o número de vagas de curso de doutorado. 29 

Após os esclarecimentos, o documento foi colocado em apreciação e foi 30 

aprovado por unanimidade. Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente 31 

agradeceu a presença de todos, agradeceu os esforços de todos no ano e 2015 32 

e deu por encerrada a reunião, a qual eu, Mariângela Cristina Padovani Bartier, 33 

secretariei e lavrei a presente ata. 34 


