
                                                                                 

 

 

RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO LABFEF – 08/02/2017 

 

 

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

– LABFEF, realizada em oito de fevereiro de dois mil e dezessete, com a presença dos 

seguintes representantes: Renato Barroso Silva (Coordenador), Claudia Regina 

Cavaglieri (DEAFA), Laurita Marconi Schiavon (DCE), Marco Antonio Coelho 

Bortoleto (DEFH), Giovana Verginia de Souza – (Funcionários), Daniela Bento Soares 

(discente-Pós-Graduação). Ausência não justificada Leonardo Motta (discente-

Graduação) 

O Prof. Renato iniciou a reunião dando as boas vindas a Profa. Claudia que volta a 

representar o DEAFA na Comissão (01/02/2017) e passou a palavra à funcionária 

Giovana que fez os informes e em seguida deu-se inicio a discussão dos itens de pauta. 

 

Informes:  

 Instalação de ventiladores de parede nos três espaços; 

 Realização dos Cursos NR-35 Trabalho em Altura e Taekwondo – Defesa Pessoal no 

LABFEF sob responsabilidade respectivamente dos professores Dr. Marco Antônio 

Coelho Bortoleto e Dr. José Júlio Gavião de Almeida; 

 Prof. Renato esclareceu sobre os cortes no orçamento da Unidade comunicados em 

reunião com a Direção em 18/01/2017, diante disto o Prof. Marco manifestou que 

como órgão precisamos pensar a médio e longo prazo para encontrar alternativas de 

orçamento e da necessidade do acompanhamento do custo LABFEF, a Profa. Cláudia 

sugeriu que o coordenador verifique a possibilidade de aplicação da Reserva 

Institucional FAPESP no LABFEF; 

  Prof. Renato também comunicou que o pedido para que o LABFEF possa fazer 

solicitação como órgão no Edital Ensino/Graduação foi negado pela Comissão de 

Ensino; 
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 Foi apresentada a Comissão a Grade de Ocupação 1S/2017 do LABFEF para as 

atividades de graduação e extensão;  

 Após a apresentação da Grade, a professora Claudia relatou a necessidade de 

prioridade de utilização dos equipamentos que foram adquiridos com financiamento 

de Projetos Individuais de docentes e estão sob guarda do LABFEF e discussão do 

prazo de duração do estudo para reserva. Também foi levantada a questão de no Lab. 

de Força quem tem a prioridade do espaço: Ensino (graduação/pós-graduação) ou 

Pesquisa. 

 

Pauta:  

 Aprovação da Ata da reunião regular do dia 07/12/2016, abstenção da Profa. Claudia 

e discente Daniela, pois não estavam presentes na referida reunião; 

 O relatório de atividades do segundo semestre de 2016 foi retirado de pauta para 

inclusão das atividades do 1S/2016 e inserção de tabela com equipamentos e material 

de consumo adquiridos pelos responsáveis por projetos de pesquisa e extensão 

realizados no LABFEF; 

 Ficou decidido que Atualização das Normas do LABFEF será feita via Google Drive 

e como parte desta atualização o Prof. Renato comunicou que fez a solicitação para 

que a COMEX discuta a possibilidade de cobrança de percentual sobre as atividades 

de extensão que são realizados no LABFEF para auxiliar na manutenção do espaço. 

Também como suporte para os procedimentos de atualização foram repassados 

valores médios cobrados por clínicas particulares para realização dos testes de 

avaliação física: 1 – Dinamometria isocinética R$ 200,00; 2 – Ergoespirometria R$ 

652,00 e 3 – Composição Corporal R$ 200,00. 

 

 

Outros:  

 

 

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

 

Original assinada pelo Coordenador do LABFEF. 


