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ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1 

CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada no dia quatro de 3 

maio de dois mil e dezesseis, 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 - Emerson Teodorico Lopes; DEAFA – Professor Dr. 9 

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

Professor Dr. Edivaldo Góis Júnior; Representação da Comissão de Biblioteca – 11 

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

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

Representação Docente MS-5 – Professora Dra. Silvia Cristina Franco Amaral e 14 

Professora Dra. Heloisa Helena Baldy dos Reis; Representação Docente MS-6 - 15 

Professor Dr. Gustavo Luiz Gutierrez; Representação Discente de Pós-16 

Graduação – Sem Representação; Representação dos Servidores Técnicos 17 

Administrativos – Andreia Manzato Moralez e Maria José da Conceição Moraes 18 

Marques. Ausências Justificadas: Professor Dr. Odilon José Roble. Ausências 19 

Injustificadas: Alex Natalino Ribeiro. Convidados: Servidores Maria Elisabeth 20 

Massaro Malagodi.  Iniciando a reunião o Sr. Presidente colocou em apreciação 21 

a Ata da 172ª Reunião Ordinária da Congregação de 16 de dezembro de 2016, 22 

que foi aprovada sem destaque, com catorze votos favoráveis e duas 23 

abstenções e a Ata da 173ª Ordinária da Congregação de 2 de março de 2016, 24 

que foi aprovada sem destaque, com catorze votos favoráveis e duas 25 

abstenções. Em seguida, o Professor Dr. Miguel de Arruda abriu as 26 

inscrições para o EXPEDIENTE e inscreveram-se: Professor Dr. João Paulo Borin 27 

e a Mesa. O Professor Dr. João Paulo Borin informou que no período de 2 a 28 

22 de maio estão abertas as inscrições para o Programa Professor Especialista 29 

Visitante da Graduação – PPEVG e que as informações estão disponíveis no site 30 

da PRG. O Professor Dr. Miguel de Arruda informou que hoje, dia quatro de 31 

maio acontecerá o lançamento do livro “Uma Educação para a Natureza” da 32 

Professora Dra. Carmem Lúcia Soares, às 18:30 h, no Empório do Nono em 33 

Barão Geraldo; informou também que nos dias cinco e seis de maio de 2016 34 

será realizado o III Seminário Internacional de Circo “Horizontes Educativos” no  35 

Auditório do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), sob a coordenação do 36 

professor Dr. Marco Antônio Coelho Bortoleto, ocorreu no dia 26 de abril de 37 

2016, das 18:00 às 20:00 h o evento Esporte em foco: voleibol, coordenado 38 

pelo Professor Dr. Sergio Setanni Giglio. O Sr. Presidente fez a leitura do 39 

documento encaminhado  pelo Professor Dr. Marco Antônio Coelho 40 

Bortoleto de pedido de Moção de Apoio com suporte da Congregação da FEF 41 

aos professores que irão participar dos eventos relacionados às Olimpíadas e 42 

Paralimpíadas do Rio 2016, para ser lida na reunião do CONSU. A Professora 43 

Dra. Heloisa Helena Baldy dos Reis disse que imaginou que a Universidade 44 

elaboraria um calendário diferenciado, tendo em vista o grande envolvimento 45 

de professores e alunos da FEF nos Jogos Olímpicos, Paralímpiocos e na Copa 46 

do Mundo, o que causará um grande prejuízo no desenvolvimento das 47 
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atividades de graduação e pós-graduação. Está preocupada porque não viu 1 

nada nesse sentido, pensou que a Direção ou a Congregação pudesse elaborar 2 

uma sugestão de alteração de calendário para o próximo semestre. O 3 

Professor Dr. Miguel de Arruda propôs que a Congregação compusesse uma 4 

comissão para elaborar uma Moção de apoio para ser encaminhada ao CONSU e 5 

depois um calendário de atividades. A Professora Dra. Claudia Regina 6 

Cavaglieri concordou com a posição da Professora Dra. Heloísa Helena Baldy 7 

dos Reis, considerando que a secretaria de pós-graduação recebeu informações 8 

de diversos alunos dizendo que irão contribuir como voluntários ou em outras 9 

atividades nos eventos dos Jogos Olímpicos/Paralímpicos do Rio 2016. A 10 

Professora Dra. Heloisa Helena Baldy dos Reis sugeriu a discussão na 11 

Congregação e deliberação, após os debates. A Professora Dra. Claudia 12 

Regina Cavaglieri sugeriu incluir o período como conteúdo da 13 

disciplina/atividades porque os eventos vão até o mês de setembro e assim fica 14 

inviável iniciar um calendário no meio do segundo semestre. O Professor Dr. 15 

Gustavo Luiz Gutierrez pediu cuidado, que pode se fazer adequações ou 16 

acordos, entretanto é contra a alteração do calendário escolar. O Professor Dr. 17 

Sergio Augusto Cunha disse que é complicado adiar por muito tempo o início 18 

do semestre e perguntou se é possível uma única unidade solicitar a alteração 19 

do calendário. O Professor Dr. Miguel de Arruda disse que é necessário fazer 20 

uma consulta junto à Coordenadoria de Graduação, mas acredita que isso não é 21 

possível. A Professora Dra. Heloisa Helena Baldy dos Reis disse que a 22 

sugestão dada por ela foi por causa dos últimos eventos esportivos ocorridos, 23 

em que os estudantes e professores saíam das salas para assistirem os jogos, 24 

acha essa atitude pouca acadêmica e sugeriu a incorporação desses eventos 25 

como conteúdo das atividades acadêmicas. O Professor Dr. João Paulo Borin 26 

disse que o prazo para alteração do calendário escolar já foi perdido, que essa 27 

situação tem que ser resolvida internamente, na Unidade. Disse também que vê 28 

duas situações, uma para quem está diretamente envolvido porque existe uma 29 

lei federal que libera o indivíduo para esse tipo de atividade e outra para 30 

projetos de pesquisa. Concorda com o Professor Dr. Miguel de Arruda de 31 

montar uma comissão para elaborar uma moção para ser lida nas instâncias 32 

superiores da Universidade. O Sr. Presidente consultou os conselheiros de 33 

como montar a comissão, que tem como objetivo elaboraer um texto para ser 34 

apreciado na próxima reunião da Congregação e nas demais instâncias da 35 

Universidade. Também sugeriu que seja estabelecida uma grade de atividades 36 

dos professores que estiverem ausentes e o que está correspondente a 37 

ausência do mesmo, juntamente com uma sequencia das aulas. A Professora 38 

Dra. Silvia Cristina Franco Amaral sugeriu que seja disponibilizado 39 

televisores na Unidade para que a comunidade assista os jogos, considerando 40 

que o momento é histórico. Após os debates, os conselheiros indicaram os 41 

Professores Doutores João Paulo Borin; Marco Antônio Coelho Bortoleto, José 42 

Irineu Gorla, Paula Teixeira Fernandes e Marco Carlos Uchida para compor a 43 

Comissão que irá elaborar uma moção para ser lida na próxima Congregação da 44 

FEF e no CONSU, a Comissão será nomeada por meio de Portaria do Diretor da 45 

FEF. Prosseguindo, o Sr. Presidente colocou em discussão os documentos 46 

contidos na ORDEM DO DIA: e foram destacados: ITEM C – Resolução 47 
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Graduação-FEF 29/2015. Catálogo de Graduação 2017 – Disciplina de Libras - 1 

mudança de semestre da disciplina de Libras, ficando 5º semestre para o curso 2 

diurno e 7º semestre para o noturno, mantendo o oferecimento obrigatório para 3 

a modalidade de Licenciatura; ITEM A2 – Resolução DEFH-FEF 07/16. Proposta 4 

de criação do Laboratório MARGEM, Docente Responsável: Professor Doutor 5 

Edivaldo Gois Junior ITEM A3 - Resolução Interna CPG-FEF 19/2016. Indicação 6 

da representação discente junto a Comissão de Pós-Graduação da FEF. Membro 7 

Titular: Ivan Luiz Padilha Bonfante e Membro Suplente: Renan Felipe Correia; 8 

ITEM A4 – Resolução Interna CPG-FEF 22/2016. Atribuição de vagas para o 9 

processo seletivo dos cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-10 

Graduação em Educação Física, com ingresso em agosto de 2016 e ITEM A5 – 11 

Minuta do Regimento Interno da Congregação da Faculdade de Educação Física. 12 

Foram aprovados em bloco, com 13 votos favoráveis e uma abstenção os 13 

documentos: ITEM A – Homologação da Portaria do Diretor 06/2016 que 14 

constitui a Comissão Organizadora para conduzir os trabalhos de realização de 15 

consulta para escolha dos Coordenadores de Graduação, Extensão e LABFEF; 16 

ITEM B – Homologação do ad referendum no OF.GRAD-FEF 04/2016 referente 17 

a mudança de semestre da disciplina de Libras, ficando 5º semestre para o 18 

curso diurno e 7º semestre para o noturno, mantendo o oferecimento 19 

obrigatório para a modalidade de Licenciatura; ITEM D – Parecer da Comissão 20 

de Avaliação Especial de Desempenho - Avaliação de Estágio Probatório. 21 

Interessado: Professor Doutor Marco Carlos Uchida, Período: 07/2014 a 22 

01/2016; ITEM E – Parecer da Comissão de Avaliação referente Promoção por 23 

Mérito do nível MS-5.2 para o nível MS-5.3. Candidato: Professor Doutor Sérgio 24 

Augusto Cunha; ITEM F – Parecer da Comissão Técnica Permanente referente 25 

inscrição de candidato no Concurso para obtenção do Título de Livre Docente na 26 

área de Educação Física e Sociedade, nas disciplinas FF081 – Estudos 27 

Independentes da Ginástica, EF445 – Ginástica Artística e EF645 – 28 

Aprofundamento em Ginástica Artística. Candidato: Professor Doutor Marco 29 

Antônio Coelho Bortoleto; ITEM G – Resolução DEFH-FEF 03/2016. Indicação 30 

de nomes para compor a Comissão Julgadora do Concurso para obtenção do 31 

Título de Livre Docente na área de Educação Física e Sociedade, nas disciplinas 32 

FF081 – Estudos Independentes da Ginástica, EF445 – Ginástica Artística e 33 

EF645 – Aprofundamento em Ginástica Artística; ITEM H – Resolução 34 

DEAFA-FEF 14/16. Relatório das Atividades desenvolvidas pelo Professor Doutor 35 

Marco Carlos Uchida no período de Dezembro de 2012 a Janeiro de 2016; ITEM 36 

I – Resolução DEAFA-FEF 06/2016. Relatório das Atividades desenvolvidas pelo 37 

Professor Doutor José Júlio Gavião de Almeida, durante Licença Sabática, no 38 

período de 13/07/2015 a 08/01/2016; ITEM J – Resolução Interna CPG-FEF 39 

16/2016. Relatório das atividades desenvolvidas pelo Professor Doutor René 40 

Brenzikofer, na condição de Professor Colaborador, no período de Maio de 2014 41 

a Abril de 2016; ITEM K – Resolução Interna CPG-FEF 17/2016. Prorrogação 42 

das atividades do Professor Doutor René Brenzikofer na condição de Professor 43 

Colaborador, por mais dois anos a partir de 04 de Maio de 2016; ITEM L – 44 

Resolução Interna CPG-FEF 21/2016. Reconhecimento de Diploma de 45 

Doutorado. Área: Atividade Física Adaptada - Interessado: Soraia Izabel Correa 46 

Cabral; ITEM M –Resolução COMEX-FEF 03/2016. Relatório Final de Atividades 47 
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do Convênio de Cooperação entre a Universidade Estadual de Campinas e o 1 

Comitê Paralímpico Brasileiro ; ITEM N – Resolução COMEX-FEF 02/2016. 2 

Relatório Final de Atividades do Termo Aditivo 01 ao Convênio de Cooperação 3 

entre a Universidade Estadual de Campinas e o Comitê Paralímpico Brasileiro; 4 

ITEM O- Resolução COMEX-FEF 05/2016. Relatório Final de Atividades do 5 

Convênio entre a Universidade Estadual de Campinas e a Phorte Editora; ITEM 6 

P – Resolução COMEX-FEF 04/2016. Relatório Final de Atividades do Termo 7 

Aditivo 01 ao Convênio entre a Universidade Estadual de Campinas e a Phorte 8 

Editora; ITEM Q – Resolução COMEX-FEF 06/16. Proposta de Convênio de 9 

Cooperação Técnica entre a Universidade Estadual de Campinas e Associação 10 

Museikan de Kendô.; ITEM R – Resolução COMEX-FEF 07/16. Proposta de 11 

Termo Aditivo 01 ao Convênio de Cooperação Técnica entre a Universidade 12 

Estadual de Campinas e Associação Museikan de Kendô; ITEM S – Resolução 13 

COMEX-FEF 01/16. Termo Aditivo 06 ao Convênio de Cooperação Técnica entre 14 

a Universidade Estadual de Campinas e o Serviço Social do Comércio – SESC, 15 

para realização do VIII Fórum Internacional de Ginástica para Todos; ITEM T – 16 

Resolução COMEX-FEF 08/16. Proposta de Oferecimento de Curso de Extensão 17 

“Educação Física: Uma Abordagem Cultural”, carga horária de 30 horas, sob 18 

responsabilidade do Professor Doutor Mário Luiz Ferrari Nunes; ITEM U – 19 

Resolução DCE-FEF 09/16. Proposta de extinção do Laboratório de Ciências, 20 

Atividade Física e Performance Humana. Docente Responsável: Professor 21 

Doutor Miguel de Arruda; ITEM V – Resolução DCE-FEF 07/16. Proposta de 22 

criação do Laboratório de Avaliação e Instrumentação em “Sportomics” (LAIS). 23 

Docente Responsável: Professor Doutor Sérgio Augusto Cunha; ITEM X – 24 

Resolução DCE-FEF 08/16. Proposta de criação do Laboratório de Avaliação 25 

Física e Metodologia do Treinamento Desportivo (LAFIMT). Docente 26 

Responsável: Professor Doutor João Paulo Borin; ITEM Y Resolução DCE-FEF 27 

06/16. Proposta de criação do Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte 28 

(LEPESP). Docente Responsável: Professor Doutor Roberto Rodrigues Paes; 29 

ITEM Z – Resolução DEAFA-FEF 13/16. Proposta de criação do Laboratório de 30 

Cinesiologia Aplicada (LCA). Docente Responsável: Professor Doutor Marco 31 

Carlos Uchida; ITEM A1 – Resolução DEAFA-FEF 15/16. Proposta de criação do 32 

Laboratório de Avaliação Física no Exercício e Esporte Adaptados (LAFEA). 33 

Docente Responsável: Professor Doutor José Irineu Gorla; ITEM A6 – Normas 34 

para realização de consulta à comunidade para escolha dos Coordenadores de 35 

Graduação, Pós-Graduação, Extensão e Laboratório Integrado de Ensino, 36 

Pesquisa e Extensão. (atualização da Resolução Congregação-FEF nº 46/2006). 37 

Na sequencia o Sr. Presidente colocou em discussão os documentos 38 

destacados na ORDEM DO DIA: ITEM C – Resolução Graduação-FEF 29/2015. 39 

Catálogo de Graduação 2017 – Disciplina de Libras - mudança de semestre da 40 

disciplina de Libras, ficando 5º semestre para o curso diurno e 7º semestre para 41 

o noturno, mantendo o oferecimento obrigatório para a modalidade de 42 

Licenciatura. A Professora Dra. Heloisa Helena Baldy dos Reis destacou o 43 

item porque não consta escrito no documento qual será o semestre em que 44 

está alocada a disciplina e ela acha interessante conter essa informação no 45 

documento. A Professora Dra. Elaine Prodócimo informou que os itens B e C 46 

são semelhantes, entretanto um se refere ao catálogo vigente e o outro se 47 
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refere ao próximo catálogo. Essa mudança foi feita porque a disciplina de Libras 1 

estava alocada no terceiro semestre, o que causava um problema muito grande 2 

principalmente no curso noturno. Os alunos do terceiro semestre tem todas as 3 

noites ocupadas com créditos e acrescentar essa disciplina no terceiro semestre 4 

significava aulas aos sábados ou em um outro horário que não seria os do curso 5 

noturno. A mudança também atendeu um problema da Universidade que ainda 6 

não contratou um professor para ministrar essa disciplina. Após as informações, 7 

o Sr. Presidente colocou o documento em apreciação, incorporando a 8 

sugestão da Professora Dra. Heloisa Helena Baldy dos Reis, o qual foi 9 

aprovado por unanimidade. ITEM A2 – Resolução DEFH-FEF 07/16. Proposta 10 

de criação do Laboratório MARGEM, Docente Responsável: Professor Doutor 11 

Edivaldo Gois Junior. A Professora Dra. Heloisa Helena Baldy dos Reis 12 

destacou o item porque notou que em outros documentos da pauta, que 13 

também tratam de criação de laboratórios, consta uma sigla e o nome dos 14 

laboratórios e nesse documento consta somente a palavra “Margem”, ela 15 

perguntou se está certa essa denominação. O Professor Dr. Edivaldo Góis 16 

Júnior disse que a intenção foi exatamente essa, de não se ter uma sigla, de 17 

ter um nome que pudesse representar, de fato o que une os professores do 18 

Departamento de Educação Física e Humanidades em relação a produção 19 

científica e esse nome acolheu todos por conta do diálogo da Área de Educação 20 

Física com as Ciências Humanas, está tudo explicado no documento que não 21 

está na pauta, a ideia foi exatamente de não ter a sigla.  A Professora Dra. 22 

Claudia Regina Cavaglieri pediu que todos os proponentes dos laboratórios 23 

encaminhassem as definições à Coordenadoria de Pós-Graduação para serem 24 

feitas as atualizações, tanto na página da FEF quanto na plataforma Sucupira. 25 

Após os debates, o documento foi colocado em apreciação e foi aprovado por 26 

unanimidade. ITEM A3 – Resolução Interna CPG-FEF 19/2016. Indicação da 27 

representação discente junto a Comissão de Pós-Graduação da FEF. Membro 28 

Titular: Ivan Luiz Padilha Bonfante e Membro Suplente: Renan Felipe Correia. A 29 

Professora Dra. Heloisa Helena Baldy dos Reis consultou se o acadêmico 30 

Ivan Luiz Padilha Bonfante é atualmente representante discente na Comissão de 31 

Pós-Graduação. A Professora Dra. Claudia Regina Cavaglieri disse que ele 32 

irá assumir no mês de maio.  A Professora Dra. Heloisa Helena Baldy dos 33 

Reis disse que tem um documento que informa que o estudante é atual 34 

representante discente na Comissão de Pós-Graduação, esse documento é uma 35 

Portaria do Diretor da FEF, contida no item A desta pauta. A Professora Dra. 36 

Claudia Regina Cavaglieri disse que houve um equívoco e que irá corrigir o 37 

documento. O Professor Dr. Miguel de Arruda informou que a Portaria se 38 

refere à constituição da Comissão Organizadora para conduzir os trabalhos de 39 

realização de consulta para escolha dos Coordenadores de Graduação, Extensão 40 

e LABFEF. Nesse documento foi destacado um aluno da Pós-Graduação e não o 41 

representante da CPG, assim sendo irá solicitar a seguinte alteração no 42 

documento: onde consta “Representante da Pós-Graduação” deverá constar 43 

“Estudante de Pós-Graduação”. Após as alterações o Sr. Presidente colocou 44 

em apreciação o documento, o qual foi aprovado por unanimidade. ITEM A4- 45 

Resolução Interna CPG-FEF 22/2016. Atribuição de vagas para o processo 46 

seletivo dos cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação 47 
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em Educação Física, com ingresso em agosto de 2016. A Professora Dra. 1 

Claudia Regina Cavaglieri destacou o item para esclarecer quais foram os 2 

critérios utilizados para a seleção, uma vez que o processo seletivo antecedeu o 3 

recredenciamento de docentes no Programa de Pós-Graduação. Dos professores 4 

que solicitaram vagas apenas dois não foram contemplados. Lembrou que o 5 

Programa está tendo dois processos seletivos por ano e que os docentes que 6 

não tiveram vagas agora não serão prejudicados futuramente. Lembrou ainda, 7 

que o Programa está sem bolsa de estudos disponível, todas estão ocupadas 8 

sem previsão de vaga. A CPG/FEF estabeleceu oito vagas por docente 9 

credenciado no Programa e a pontuação estabelecida foi de 600 pontos no 10 

quadriênio vigente. Finalizando, colocou-se a disposição para demais 11 

esclarecimentos. O Sr. Presidente colocou em apreciação o documento, o qual 12 

foi aprovado por unanimidade. ITEM A5 – Minuta do Regimento Interno da 13 

Congregação da Faculdade de Educação Física. A Professora Dra. Olívia Cristina 14 

Ferreira Ribeiro e o Professor Dr. Edivaldo Góis Junior destacaram o item. O 15 

Professor Dr. Edivaldo Góis Junior disse que o DEFH sugeriu mudanças no 16 

artigo sexto da norma, na página 68, alterar de “60 dias para 30 dias”. A 17 

Professora Dra. Olívia Cristina Ferreira Ribeiro disse que essa é a mesma 18 

sugestão dos Professores MS-3. Professora Dra. Heloisa Helena Baldy dos 19 

Reis disse que não tem claro o que foi alterado, quer saber se é possível algum 20 

membro que participou dessa comissão informar quais foram as correções 21 

feitas. A Professora Mara Patrícia Traina Chacon-Mikahil informou que a 22 

Comissão teve que adequar o Regimento Interno da Congregação da FEF e que 23 

se baseou no Regimento atualizado da Unicamp e do Conselho Universitário, 24 

existiam algumas lacunas e foram feitas as alterações. A Professora Dra. 25 

Silvia Cristina Franco Amaral informou que foi acrescentada a criação do 26 

Coordenador de Pesquisa que é o Coordenador do LABFEF. Disse também, que 27 

as alterações estão grifadas no documento. A Professora Dra. Heloisa 28 

Helena Baldy dos Reis sugeriu que todos os casos sejam colocados no 29 

masculino e no feminino. O Professor Dr. Miguel de Arruda informou que o 30 

Regimento da Faculdade é maior que o Regimento da Congregação, que o 31 

Conselho Interdepartamental é um órgão e não poderá ser extinto e caso haja 32 

necessidade a direção convocará reuniões deste Conselho. O artigo 14 do 33 

Regimento da FEF aponta que o Conselho Interdepartamental é um órgão 34 

consultivo e deliberativo. Após os esclarecimentos, o Sr. Presidente colocou 35 

em apreciação o documento com as sugestões incorporadas, o qual foi 36 

aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o Professor Dr. Miguel de Arruda 37 

passou para outros e a Professora Dra. Elaine Prodócimo convidou todos 38 

para participarem do Fórum Permanente Educação e Desafios do Magistério - 39 

Violência e Indisciplina Escolar: caminhos para intervenção, que será realizado 40 

no dia primeiro de junho de 2016, no Centro de Convenções da Unicamp. Na 41 

sequencia, ela falou sobre a morte do estudante Felipe Vieira que teve um 42 

enfarte fulminante na pista de atletismo da FEF, ela colocou sua preocupação e 43 

disse que a Unidade tem que repensar os sistemas de primeiros 44 

socorros/socorros de urgência, para melhorar o atendimento para esse tipo de 45 

situação. A Professora Dra. Heloisa Helena Baldy dos Reis disse que 46 

esperava que a instituição se manifestasse sobre o caso, esclarecendo a 47 
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comunidade e se solidarizando com a família do estudante. Falou que o Sr. 1 

Diretor havia dito que a instituição faria isso, mas pelo que ela soube não houve 2 

nenhuma manifestação do IMECC ou da Reitoria. Ela insiste de que, como 3 

aconteceu na FEF o documento deveria ter sido feito pela FEF, porque um fato 4 

dessa natureza não pode ficar na omissão, e colocou sua preocupação com o  5 

significado do silêncio da FEF em uma morte ocorrida dentro das suas 6 

instalações. A Professora Dra. Silvia Cristina Franco do Amaral discordou e 7 

disse que o Professor Milton José de Almeida teve um infarto dentro da 8 

Faculdade de Educação e faleceu no HC, foi uma fatalidade nos dois casos. 9 

Lembrou que no passado a FEF ofereceu um curso de primeiros socorros, que 10 

ela e várias pessoas fizeram, entretanto não sabe se seria capaz de socorrer 11 

uma pessoa. O Professor Dr. Miguel de Arruda relatou o ocorrido, que o 12 

funcionário Emerson Teodorico Lopes ligou para ele assim que o fato aconteceu, 13 

disse que já tinha ligado para ambulância e para o HC, ou seja, tudo estava 14 

monitorado. O Professor Dr. Miguel de Arruda ligou para o Professor Dr. Paulo 15 

Cesar Montagner – Chefe de Gabinete da Universidade, que não sabia do 16 

ocorrido e ele também fez contato no HC da Unicamp. O salva-vidas da FEF fez 17 

os primeiros socorros, a ambulância em dez minutos e o atraso se deu por 18 

conta do trânsito.  Consultou a Reitoria se a FEF deveria colocar alguma 19 

informação na página e foi informado que o IMECC faria isso porque o 20 

estudante era daquela unidade. Disse também, que já está sendo discutido 21 

junto à Reitoria novos meios de acessibilidade, aquisição de novos 22 

equipamentos e de recursos humanos treinados para esse tipo de situação. A 23 

Professora Dra. Heloisa Helena Baldy dos Reis disse que não concorda com 24 

a fala da Professora Dra. Silvia Cristina Franco do Amaral porque é necessário 25 

que o indivíduo tenha atestado médico para realizar atividades físicas na FEF e 26 

a situação de um jovem ter falecido nesta Unidade, fazendo atividade física, 27 

com uma pessoa que não sabemos se tem credencial, esse uso duplo do espaço 28 

físico é muito preocupante. A Professora Dra. Claudia Regina Cavaglieri 29 

disse que é necessário ter um roteiro que fique claro quem são as pessoas 30 

habilitadas para dar apoio nesse tipo de situação, quais são telefone úteis, onde 31 

estão as chaves dos acessos mais rápidos, entre outros. A Professora Dra. 32 

Heloisa Helena Baldy dos Reis aproveitou a fala dos Professores Drs. Claudia 33 

Regina Cavaglieri e Marco Carlos Uchida e colocou que reconhece as faltas de 34 

alguns protocolos no trabalho dos colegas administrativos porque esse tipo de 35 

problema tem ocorrido no cotidiano das atividades, citou um exemplo e disse 36 

que é muito frequente, que apesar da super generosidade dos colegas que 37 

trabalham no ginásio e da disponibilidade deles, infelizmente o horário do 38 

restaurante coincide com os horários das atividades do diurno e do inicio das 39 

atividades do noturno, então já aconteceu várias vezes dela ficar sem materiais 40 

no inicio da aula, porque os colegas estavam no horário do jantar. Na semana 41 

passada, no diurno aconteceu de não ter coletes para trabalhar, os funcionários 42 

não compreenderem que os bancos não podem estar dentro da quadra de 43 

handebol, que as portas do ginásio devem estar abertas porque é muito 44 

abafado, que essas portas devem ficar abertas o tempo todo. Colocou que tem 45 

uma série de rotina de trabalho que não tem sido desenvolvida por esses 46 

colegas. Acha que isso passa um pouco pela falta de compreensão de como é a 47 
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dinâmica de uma aula, de quais são as necessidades de apoio ao docente. 1 

Talvez seja muito antipático ela dizer isso, infelizmente há quinze/vinte anos 2 

atrás ela já havia dito e complementa repetindo que o trabalho administrativo e 3 

de apoio dos funcionários não docentes existe, e só serve, por causa da 4 

pesquisa e da docência, portanto os funcionários não docentes têm que estar 5 

dispostos a servir a excelência do trabalho da pesquisa e a docência quando se 6 

trabalha em uma Universidade. Ela diz isso porque quer melhorar o trabalho 7 

dos colegas e melhorar a FEF. Para que o trabalho dela de pesquisa e docência 8 

seja realizado ela precisa do material no início da aula, precisa que os bancos 9 

não estejam na quadra, precisa de iluminação e esse tipo de problema tem 10 

ocorrido frequentemente. Pensa que é uma questão administrativa, que começa 11 

nas chefias dos funcionários, precisa ter uma rotina, os funcionários setoriais 12 

não são responsáveis pela falta de orientação e treinamento que não tem. Diz 13 

isso no sentido de colaborar para que a FEF não tenha mais tensões, mais 14 

cobranças e para que tenhamos um trabalho de qualidade. O Professor Dr. 15 

Miguel de Arruda falou sobre a Moção de Repúdio sobre o PIBID, assunto que 16 

vêm tratando com a Professora Dra. Elaine Prodócimo – Coordenadora de 17 

Graduação e que será encaminhada ao CONSU. Foi aberta uma Portaria 46 (em 18 

abril) que altera a estrutura do Programa da Portaria anterior 96/2013. A 19 

proposta da FEF é seguir o procedimento que a Universidade vem tomando 20 

juntamente com os outros cursos (carta proposta pelo FOR-PIBID). O 21 

documento está sendo trabalhado pela Pró-Reitoria de Graduação e pelo FOR-22 

PIBID, que está juntando todas as manifestações, as quais serão encaminhadas 23 

ao Gabinete da Presidência, ao Ministério da Educação e à CAPES. A 24 

Professora Dra. Claudia Regina Cavaglieri disse que acha importante o 25 

encaminhamento desse documento para o Fórum de Humanidades que irá 26 

acontecer em junho e se colocou a disposição para fazer o encaminhamento do 27 

mesmo para o Fórum de Coordenadores da Área 21 da CAPES. Nada mais a ser 28 

tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, a qual eu, Mariângela 29 

Cristina Padovani Bartier, secretariei e lavrei a presente ata. 30 


