
                                                                                 

 

 

RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO LABFEF – 07/12/2016 

 

 

Resumo da reunião ordinária do Laboratório Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão 

– LABFEF, realizada em sete de dezembro de dois mil e dezesseis, com a presença dos 

seguintes representantes: Renato Barroso Silva (Coordenador), Bruno Rodrigues 

(DEAFA), Laurita Marconi Schiavon (DCE), Giovana Verginia de Souza – 

(Funcionários), Kássia Mitally da Costa Carvalho (discente-Pós-Graduação). Ausência 

justificada: Marco Antônio Coelho Bortoleto (DEFH) e não justificada Leonardo Motta 

(discente-Graduação) 

O Prof. Renato iniciou a reunião passando a palavra à funcionária Giovana que 

comunicou os informes da pauta e em seguida deu inicio a discussão dos itens de pauta. 

 

Informes:  

 Processo de grades foi mudado para o item pauta; 

 Lotação do Paulo Roberto Pinto para o LABFEF em 07/10/16 atuará como apoio 

operacional no horário administrativo; 

 Período de férias dos funcionários: Giovana Vergínia de Souza 02/01 à 16/01/2017, 

Paulo César Lopes 02/01 à 01/02/2017 e Paulo Roberto Pinto 17/01 à 15/02/2017, a 

funcionária Valéria Bonganha tem previsão para saída de licença gestante dia 

28/02/17;  

 A funcionária Giovana fez o relato sobre os principais pontos de sua visita-técnica 

financiada pelo Edital de Internacionalização Unicamp 2016; 

 Demonstração do Extrato financeiro LABFEF. 

 

Pauta:  

 Aprovação da Ata da reunião regular do dia 21/09/2016; 

 Atualização das Normas do LABFEF: foi decido retomar este item na reunião de 

fevereiro 2017; 
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 Ficou decidido que o calendário de reuniões da Comissão do LABFEF acompanhará 

o calendário de reuniões de comissões desta Faculdade (anexo 1) no período 

vespertino tendo início às 14h:00; 

 Após atualização sobre o item andamento da instalação de grades foi decidido 

transferi-lo para pauta, pois foi necessário votar para alterar a forma de colocação das 

grades das portas do setor de Ginástica devido a erro no Edital e foi aprovado por 

unanimidade (cinco votos) pela fixação das grades em três portas que permanecerão 

trancadas até termos verbas para troca de sua estrutura. Uma das portas já terá sua 

estrutura trocada e ficará como porta anti-pânico. 

 

Outros:  

 Foi informado sobre a data de dedetização do LABFEF (10/12) e da instalação da 

nova porta e janela de vidro da administração (16/12); 

 Para finalizar a Comissão foi participada que foi enviada uma solicitação de bolsistas 

pelo LABFEF à Bolsa Auxílio Social - SAE/Unicamp para área de avaliação física 

(anexo 2) e o resultado será divulgado em Fev/17. 

 

Nada mais havendo a tratar o Coordenador do LABFEF encerrou a reunião.  



 

ANEXO 1 



ANEXO 2: Projeto "Auxílio técnico em avaliações físicas - LABFEF" 

BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - SAE/Unicamp 

Resumo do projeto: O LABFEF é um setor da Faculdade de Educação Física que dá 

suporte ao desenvolvimento de atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão na área de 

conhecimento desta Unidade de Ensino e Pesquisa. Dentre nossas atividades está o 

auxilio e treinamento de alunos na instrumentação de pesquisa e manejo dos 

equipamentos, coleta de dados, processamento e análise de variáveis fisiológicas, na 

implantação e execução de novas técnicas ou protocolos necessários ao 

desenvolvimento científico. Portanto, o aluno bolsista auxiliará o apoio técnico no 

desenvolvimento destas atividades. 

Descrição das atividades do Projeto, incluindo o cronograma:  

Cronograma: Nos dois primeiros meses o aluno acompanhará o apoio técnico em suas 

funções e será orientado a ler manuais técnicos de equipamentos e literatura da área para 

entender os procedimentos adotados. Nos dois meses seguintes já poderá auxiliar nas 

atividades sob supervisão e a partir daí dependendo de seu desempenho poderá ter 

autonomia. 

Atividades: Auxilio na execução de testes de aptidão física; auxilio na instrumentação 

dos equipamentos para avaliação física e auxílio na coleta de dados de projetos de 

pesquisa. 

Justificativa da solicitação e do número de bolsistas: Aumento nos últimos meses do 

número de aulas prática de graduação e pós-graduação e desenvolvimento de projetos 

de pesquisa (iniciação científica, mestrado, doutorado) e ausência de funcionários de 

apoio técnico no período noturno. 

Estimativa do número de pessoas beneficiadas pela presente solicitação, descrição 

do público-alvo e dos impactos esperados com a realização do projeto: Nosso 

público alvo é estimado em 500 alunos de graduação, 146 de pós-graduação e 44 

docentes que seriam beneficiados com projeto através da melhoria de nosso 

atendimento. Além disso, esse projeto também impactará indiretamente no aumento da 

quantidade e melhoria da qualidade da produção científica do Programa de Pós-

graduação da FEF, uma vez que as pesquisas estarão ocorrendo em ambiente com 

melhor infraestrutura. A formação dos profissionais de Educação Física tanto os que 

atuam na prática quanto os que irão se dedicar ao Ensino e Pesquisa serão positivamente 

influenciados, pois durante seu processo terão maior contato com estes procedimentos 

específicos. 

Quais os principais conhecimentos adquiridos pelo bolsista durante o 

cumprimento das atividades deste projeto? O bolsista ao término da bolsa estará apto 

a realizar procedimentos e técnicas de avaliação física, a manejar dos equipamentos 

padrão ouro na área de avaliação física e a interpretar as variáveis coletadas. 


