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ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1 

CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada no dia  vinte e dois de 3 

fevereiro de dois mil e seis, na Sala da Congregaçã o, com início às 14:00 4 

horas, sob a presidência do Prof. Dr. Roberto Rodri gues Paes, Diretor da 5 

FEF. Estiveram presentes os professores: José Júlio Gavião de Almeida,  Paulo 6 
César Montagner, Miguel de Arruda, Edison Duarte, Paulo Ferreira de Araújo,  7 
Marcelo Belém em substituição ao Prof. Paulo Roberto Oliveira que está em 8 
férias, Sérgio Stucchi, Jorge Sérgio Perez Gallardo, Aguinaldo Gonçalves, Mara 9 
Patrícia Traina Chacon-Mikahil e Carmen Lucia Soares. Representantes 10 
administrativos: Mariângela Cristina Padovani Bartier, ausência justificada de 11 
Edson Israel Simões Fortuna. Ausência injustificada do representante Acadêmico 12 
de Pós-Graduação:  Otávio Luis P.C. Furtado e também dos representantes 13 
Acadêmicos da Graduação – Joice Curvelano Freire e José Luiz de Castro Junior  14 

ITEM I – Prof. Roberto  coloca para aprovação a Ata da 112ª  reunião ordinária 15 
da Congregação, tendo sido aprovada por unanimidade e  da 56ª Ata  da reunião 16 

extraordinária  da Congregação, tendo sido aprovada por unanimidade.  II – 17 

EXPEDIENTE – apenas a mesa se inscreveu. Prof. Roberto: informa que o prazo 18 
de entrega dos dados para serem inseridos no SIPEX encerra-se dia 10/03/06. 19 
Com referência ao projeto FINEP/CT-INFRA PROINFA esclarece que na reunião 20 
do Conselho Interdepartamental foi sugerido que a FEF encaminhe apenas um 21 
projeto integrando todas as áreas, houve concordância de todos os presentes, 22 
ficando como responsável para estruturar o projeto o Prof. Miguel.  Informa que 23 
até o final de março/2006 a FEF deverá apresentar um relatório referente ao 24 
Planejamento Estratégico; informa que na última reunião do Conselho 25 
Interdepartamental foi sugerido que devido a mudança de diretoria que teremos 26 
em breve, a atual gestão apresentará um relatório com prestação de contas, 27 
informando o que foi realizado e as pendências, ficando a cargo da nova diretoria 28 
da FEF o encaminhamento das novas diretrizes do planejamento estratégico; não 29 

houve nenhuma manifestação de objeção. III – ORDEM DO DIA - Coloca para 30 

votação em bloco os itens não destacados: A, B, C, E, F, G, I, aprovados por 31 

unanimidade, em seguida coloca em votação os itens A, B, C, D  da pauta 32 
suplementar,  foram aprovados por unanimidade, devendo ser verificado no item 33 
B se está correta a adequação do parecer emitido pelos professores Miguel e 34 

Edison, de acordo com a colocação da Profa. Elaine.  ITEM D -  Prof. Roberto 35 
esclarece que o item retornou a Congregação pois apresenta a complementação 36 
de algumas informações que foram solicitadas na reunião anterior, após alguns 37 
questionamentos foi  esclarecido pelo Prof. Sérgio Stucchi que o Prof. Gustavo 38 
ficará responsável pelos orientandos da Profa. Heloisa e quanto às disciplinas de 39 
graduação o Departamento de Estudo do Lazer  se responsabilizará pelo 40 
oferecimento em acordo com a Coordenadoria de Graduação da FEF, 41 
considerando a pertinência teórica das disciplinas  e as áreas de estudos dos 42 
docentes deste departamento; foi colocada em votação e aprovado por 43 

unanimidade. IV – OUTROS  - Prof. Sérgio  informa que o departamento está 44 
traçando planos de metas, onde esperam resgatar projetos e dentro do possível 45 

reativá-los. Prof. Jorge  sugere que seja repensada a alocação dos docentes nas 46 
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linhas de pesquisa. Profa. Mara Patrícia  informa que os interessados em 1 
participar do Congresso de Ciências do Desporto da Língua Portuguesa, deverão 2 
entregar os resumos até a próxima sexta-feira. Nada mais havendo a tratar, o 3 
Prof. Roberto Rodrigues Paes deu por encerrada a sessão, agradecendo a 4 
presença dos Conselheiros. Eu, Eliete de Souza Brassolotto, secretariei e lavrei a 5 
presente ata. 6 


