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RESUMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO LABFEF – 21/09/2016 

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

Extensão – LABFEF, realizada em vinte e um de setembro 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), Daniela Bento Soares (discente-Pós-Graduação) e Leonardo 

Motta (discente-Graduação). Ausência justificada: Marco Antonio Coelho Bortoleto 

(DEFH). 

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: A entrega das grades esta prevista para dia 03/10/16 e serão necessários 

dez dias para conclusão da instalação. Foi realizado esclarecimento sobre pedido de 

aditivo para confecção das grades de proteção das janelas redondas visto que as 

medidas no Edital estavam erradas. O saldo remanescente será utilizado para 

compra de nobreaks. A porta e janela de vidro para o espaço da administração serão 

pagos pela FEF. 

 

Foi informada sobre a licença maternidade da funcionária Valéria Bonganha previsão 

Fevereiro a Setembro/2017 e sobre a aposentadoria do Sr. Orlando Ferreira de 

Souza publicada em 19/09/16. 

 

Realização de minicursos do Fórum Internacional de Ginástica e CBAMAS no 

LABFEF. 

  

Pauta: Aprovação da Ata 15/06/2016 sem alterações. O Prof. Renato se absteve por 

não ter estado presente na referida reunião.  

Atualização das Normas do LABFEF: Após discussão sobre o objetivo das cobranças 

previstas ficou decidido que para próxima reunião que os representantes tragam 

propostas de valores para dar embasamento nos preços a serem praticados pelo 

LABFEF para prestação de serviços e de espaço físico. 
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Calendário de reuniões será montado conforme disponibilidade dos representantes: 

mensalmente, às quartas-feiras no período vespertino desde que não haja reuniões 

ordinárias. 

Ciclo de palestras: o Prof. Renato propôs um ciclo de palestras mensais para 2017 

proferida preferencialmente pelos líderes dos grupos de pesquisas da FEF para 

divulgação de uma temática ligada à linha de pesquisa de seus projetos para a 

comunidade interna. A Comissão acolheu a ideia e cada representante irá apresentá-

la em seu departamento na próxima reunião, previsão de início do grupo Março/2017. 

 

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


