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RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO LABFEF – 15/06/2016 
 
Resumo da reunião ordinária do Laboratório Integrado de Ensino, Pesquisa e 

Extensão – LABFEF, realizada em quinze de junho de dois mil e dezesseis, com a 

presença dos seguintes representantes: José Irineu Gorla (Coordenador), Bruno 

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

(Funcionária) Edson Mendes Junior (discente - Pós-Graduação). Ausências não 

justificadas: Marco Antonio Coelho Bortoleto (DEFH), e Leonardo Motta (discente - 

Graduação). 

O Prof. José Irineu Gorla iniciou a reunião com os informes e em seguida deu inicio a 

discussão dos itens de pauta. 

 

Pauta: Aprovação da ata 16/03/2016. O Prof. Gorla sugeriu alteração do termo 

debatido para discutido e a professora Laurita pediu correção de seu nome e após foi 

aprovado por unanimidade.  

Revisão das Normas do LABFEF: Retirado de pauta a pedido do professor Gorla por 

entender que o novo coordenador deve estar presente no processo. 

Envio de solicitação de pagamento de taxa de manutenção pelas atividades de 

extensão a COMEX: após discutir sobre o item e valores a Comissão resolveu por 

debater mais a proposta e pediu um levantamento de quais são os projetos e horários 

utilizados no LABFEF. 

Calendário de reuniões para o segundo semestre 2016: ficou agendada uma reunião 

para o dia 20/07 para recepcionar o novo coordenador LABFEF e estabelecer o 

calendário. 

Compra de nobreaks com verba LABFEF: ficou decidido que primeiro se fará uma 

consulta com os usuários pesquisadores de verba para realizar a compra, caso não 

seja possível a compra poderá ser feita com a verba LABFEF. 

Reforma LABFEF: foi autorizado troca da parede e porta da sala da administração 

por vidro; colocar janela de vidro sala de reuniões (saldo remanescente do edital 

infraestrutura) e separar as salas de antropometria e dinamometria. 

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


