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ATA DA DUCENTÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA 1 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 2 
CAMPINAS. Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às quatorze 3 
horas, reúnem-se os membros da Congregação, por videoconferência, sob a presidência do 4 
Senhor Diretor, Professor Doutor Orival Andries Júnior, com o comparecimento dos 5 
seguintes conselheiros: Diretor Associado - Professor Doutor Odilon José Roble; 6 
Coordenador de Pós-Graduação - Professor Doutor Renato Barroso da Silva; Coordenador 7 
de Graduação – Professor Doutor Sérgio Settani Giglio; Coordenador de Extensão – Professor 8 
Doutor Marco Antonio Coelho Bortoleto; Chefe do Departamento de Ciências do Esporte – 9 
Professora Doutora Karine Jacon Sarro; Chefe do Departamento de Estudos da Atividade 10 
Física Adaptada – Professor Doutor Marco Carlos Uchida; Chefe do Departamento de 11 
Educação Física e Humanidades – Professora Doutora Sílvia Cristina Franco Amaral; 12 
Representante Docente - Categoria MS-3: Professor Doutor Mário Luiz Ferrari Nunes e 13 
Bruno Rodrigues; Categoria MS-5: Professoras Doutoras Mara Patrícia T. Chacon Mikahil e 14 
Elaine Prodócimo; Categoria MS-6: Professor(a) Doutor(a) Antônio Carlos de Moraes e 15 
Carmen Lúcia Soares; Representantes Discentes:  Pós-Graduação - Maísa Ferreira; 16 
Graduação - Senhor(a) Luan Maynny Silva Avelino; Representantes Técnico-17 
Administrativos: Senhor(a) Adalberto Demer e Giovana Vergínia de Souza. Convidado: 18 
Senhor Emerson Teodorico Lopes, Coordenador Técnico de Unidade. Havendo quórum, o 19 
Senhor Diretor inicia a reunião colocando em apreciação a Ata da 205ª Reunião Ordinária 20 
realizada em 30.06.2021. Não havendo destaques, a ata é colocada em votação pelo chat – 21 
APROVADA com 1 (uma) abstenção. O Senhor Diretor explica que após a apresentação da 22 
PRG e PROEC, a sequência da pauta será invertida, passando o item Expediente ao final da 23 
Ordem do Dia. Assim, concede a fala ao Prof. Dr. Ivan Toro, Pró-Reitor de Graduação, e ao 24 
Prof. Dr. Fernando Coelho, Pró-Reitor de Extensão e Cultura, que apresentam os planos das 25 
respectivas Pró-Reitorias da atual gestão da Unicamp, onde destacam a curricularização da 26 
extensão, processo que visa incorporar as atividades de extensão em todos os cursos da 27 
Universidade - integração da PROEC e PRG. Finalizada a explanação dos Pró-Reitores, o 28 
Senhor Diretor dá as boas-vindas ao Professor Bruno Rodrigues - representante dos MS-3, e 29 
aos representantes de Pós-Graduação, Senhora Maísa Ferreira (titular) e Senhor Mateus 30 
Henrique de Oliveira (suplente). Dando prosseguimento, coloca em apreciação os itens da 31 
Ordem do Dia: A) Parecer da Comissão que analisou a inscrição ao Prêmio de 32 
Reconhecimento Acadêmico Docente pela Dedicação ao Ensino de Graduação – 2021; 33 
Indicada: Professora Doutora Mara Patrícia Traina Chacon Mikahil. B) Parecer da Comissão 34 
Permanente referente a inscrição do Professor Doutor Odilon José Roble no Concurso para 35 
obtenção do Título de Livre Docente na Área de Estratégias Metodológicas de Pesquisa em 36 
Educação Física, na disciplina EF116 - Teorias do Conhecimento, Departamento FEF 37 
(Multidepartamental). C) Composição da Comissão Julgadora do concurso para obtenção do 38 
Título de Livre Docente na Área de Estratégias Metodológicas de Pesquisa em Educação 39 
Física, na disciplina EF116 - Teorias do Conhecimento, Departamento FEF 40 
(Multidepartamental). D) Resolução Interna DEAFA-FEF Nº 10/2021 - Edital de abertura 41 
para inscrições no Concurso de Provas e Títulos para obtenção do título de Livre Docente, na 42 
área de Atividade Física, Adaptação e Saúde, na disciplina: EF732 – Atividade Física para 43 
Grupos Diferenciados, Departamento FEF (Multidepartamental). E) Pareceres favoráveis ao 44 
Relatório de Atividades de Docência, Extensão e Pesquisa – RADEP, Professora Doutora 45 
Karine Jacon Sarro Período: 01/05/2018 a 30/04/2021. F) Resolução Interna CG-FEF Nº 46 
08/2021 - Semana Acadêmica de Educação Física – SAEF/CAEF, período de 10 a 12 de 47 
novembro de 2021. G) Resolução Interna CG-FEF Nº 09/2021 - Inconsistências no Projeto 48 
Pedagógico da FEF – Correções Catálogo 2022. H) Resolução Interna DEFH-FEF Nº 49 
10/2021 - Parecer favorável ao Relatório Parcial das Atividades desenvolvidas pelo Professor 50 
Doutor Renato Francisco Rodrigues Marques, na condição de Professor Colaborador, no 51 
período de 01.10.2019 a 31.05.2021 e o Plano de Trabalho para o solicitação de renovação 52 
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no programa, no período de 01.11.2021 a 31.10.2022. I) Resolução Interna CPG-FEF Nº 1 
39/2021 - Parecer favorável ao recredenciamento do Professor Colaborador Renato Francisco 2 
Rodrigues Marques, no Programa de Pós-Graduação da FEF, no período de 23.10.2021 a 3 
31.10.2022. Após apreciação, o Senhor Diretor abre para os destaques, onde o ITEM C é 4 
destacado pela Mesa, o ITEM D é destacado pelo Professor Marco Carlos Uchida e os ITENS 5 
B e I são destacados pelo Professor Renato Barroso da Silva. Não havendo mais destaques, 6 
os itens A, E, F, G e H são colocados em votação em bloco pelo chat – APROVADOS. No 7 
ITEM B - Parecer da Comissão Permanente referente a inscrição do Professor Doutor Odilon 8 
José Roble, o Professor Renato Barroso da Silva aponta um erro no último parágrafo do 9 
parecer, onde consta “concurso de provas e títulos para o cargo de professor doutor”, fazer 10 
constar “concurso para título de livre docência”. Não havendo mais observações e com a 11 
devida correção, o ITEM B é colocado em votação pelo formulário digital – APROVADO. 12 
ITEM C - Composição da Comissão Julgadora do concurso para obtenção do Título de Livre 13 
Docente na Área de Estratégias Metodológicas de Pesquisa em Educação Física, a Professora 14 
Silvia Cristina Franco do Amaral apresenta a sugestão de nomes, explicando que todos os 15 
indicados foram previamente consultados sobre a disponibilidade e o não conflito de 16 
interesse: Titulares Internos: Prof. Dr. Roberto Rodrigues Paes – Professor Titular - 17 
UNICAMP e Profa. Dra. Helena Altmann – Professora Associada – UNICAMP. Titulares 18 
Externos: Prof. Dr. Jorge Olímpio Bento – Professor Catedrático – Universidade do Porto; 19 
Profa. Dra. Yara Maria de Carvalho – Professora Associada – Universidade de São Paulo e 20 
Prof. Dr. Alberto Reppold Filho – Professor Titular – Universidade Federal do Rio Grande 21 
do Sul. Suplentes Externos: Profa. Dra. Teresinha Petrucia Nóbrega – Professora Titular - 22 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Profa. Dra. Kátia Rubio – Professora 23 
Associada - Universidade de São Paulo e Profa. Dra. Maria Luísa Barata da Rocha G. G. A. 24 
da Costa – Professora Auxiliar – Universidade do Porto. Não havendo observações, o ITEM 25 
C é colocado em votação pelo formulário eletrônico – APROVADO com 1 abstenção. ITEM 26 
D - Resolução Interna DEAFA-FEF Nº 10/2021 - Edital de abertura para inscrições no 27 
Concurso de Provas e Títulos para obtenção do título de Livre Docente na área de Atividade 28 
Física, Adaptação e Saúde, o Professor Marco Carlos Uchida explica que está sendo realizada 29 
uma extensa discussão na Universidade sobre a progressão e carreira, por este motivo acha 30 
prudente aguardar um pouco mais para definirem o item, sugerindo a retirada de pauta. Não 31 
havendo objeções, a retirada de pauta é colocada em votação pelo chat – APROVADA com 32 
1 abstenção. ITEM I - Resolução Interna CPG-FEF Nº 39/2021 - Parecer favorável ao 33 
recredenciamento do Professor Colaborador Renato Francisco Rodrigues Marques no 34 
Programa de Pós-Graduação da FEF, o Professor Renato Barroso da Silva explica que o 35 
parecer não foi assinado digitalmente, via SIGAD, dessa maneira a pós-graduação irá 36 
providenciar a assinatura digital encaminhando posteriormente à diretoria. Não havendo mais 37 
observações, o ITEM I é colocado em votação através do formulário digital – APROVADO. 38 
Encerrado os itens da Ordem do Dia, o Senhor Diretor inicia o EXPEDIENTE falando da 39 
necessidade de revisão do regimento interno da faculdade, onde será constituída uma 40 
comissão interna, através de Portaria, para os trabalhos de revisão do Regimento Interno da 41 
FEF, do Regimento Interno da Congregação e do Regimento Interno do Conselho 42 
Interdepartamental. Para a constituição da comissão, solicita o envio dos nomes no prazo de 43 
quinze dias, contando a partir da presente data, sendo 1 (um) representante da Direção e 44 
presidida por esta, 1 (um) representante das Coordenações, 1 (um) representante dos 45 
Departamentos, o Coordenador de Pesquisa que representará os laboratórios, o Coordenador 46 
Técnico de Unidade, 1 (um) representante discente e 1 (um) representante técnico-47 
administrativo que irá secretariar a comissão. O Senhor Luan Maynny Silva Avelino pergunta 48 
se o representante discente deverá ser do curso de graduação ou de pós-graduação, sendo 49 
respondido que a representação discente deverá ser indicada pelo CAEF. O Senhor Diretor 50 
anuncia também que será constituído um grupo técnico para analisar e apresentar melhorias 51 
nos processos internos da faculdade, explicando que ainda existe a necessidade de 52 
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modernização e melhoria nos fluxos das atividades administrativas. Esta comissão será 1 
constituída através de portaria a ser publicada, composta pelo Coordenador Técnico da 2 
Unidade - Sr. Emerson Teodorico Lopes, pela representante do Apoio Administrativo – Sra. 3 
Tânia Gomes Felipe, pela representante de Recursos Humanos - Sra. Thais T. de Carvalho 4 
Buzo, pelo representante da Área de Informática - Sr. Filipe Figueira, pela representante das 5 
Coordenações – Sra. Giovana Verginia de Souza, pela representante dos Departamentos – 6 
Sra. Lilian Raquel Gonçalves e pela representante da Área de Finanças e Infraestrutura, Sra. 7 
Camila Graziela Vanni. Finalizado os informes sobre as comissões, o Senhor Diretor 8 
aproveita para parabenizar a Professora Mara Patrícia Traina Chacon-Mikahil pelo 9 
recebimento do Prêmio de Reconhecimento Acadêmico Docente pela Dedicação ao Ensino 10 
de Graduação - 2021. A seguir, informa alguns itens decididos na última reunião do Conselho 11 
Universitário de 17.08.2021, sendo o primeiro item a deliberação para a revinculação do 12 
concurso de livre docente para progressão na carreira MS-5.1, a partir de janeiro de 2022. O 13 
segundo item é a progressão de carreira, dizendo que todos os docentes que estiverem dentro 14 
do perfil estabelecido pela unidade e terem as condições para a progressão, poderão solicitar 15 
a mesma a partir de janeiro de 2022. Observa que a Universidade ainda está sujeita a Lei 16 
Complementar nº 173/2020 que proíbe acréscimos financeiros, dessa forma não será possível 17 
a progressão que envolva custos, e sim com base no mérito estabelecido pelas unidades. 18 
Ainda no expediente, o Senhor Diretor informa a efetivação do novo site da FEF, 19 
aproveitando para parabenizar toda a equipe que se dedicou aos trabalhos, dizendo que o site 20 
ainda poderá sofrer alterações; informa que o Instagram unificado da FEF já está no ar, em 21 
breve o Facebook também estará ativo. Sobre o retorno das atividades presenciais da 22 
Unicamp, reforça que os trabalhos da FEF e Unicamp nunca estiveram parados, e sim 23 
executados em grande parte de maneira remota. Informa, baseado na Resolução GR nº 24 
60/2021, que a volta das atividades presenciais da Universidade será a partir de 13.09.2021 25 
para todos aqueles que já tomaram a segunda dose da vacina contra COVID-19 há pelo menos 26 
14 dias, submetendo-se, posteriormente, à testagem PT-PCR realizado pelo CECOM. 27 
Aproveita para lembrar da campanha de vacinação do CECOM, onde a Unicamp está 28 
vacinando todos os servidores, alunos e docentes. A Professora Silvia Cristina Franco Amaral 29 
pergunta como os docentes serão avisados para a realização do teste de COVID, sendo 30 
respondido que o RH/FEF encaminhará a listagem com os nomes dos funcionários e as 31 
respectivas datas da segunda dose da vacina ao Comitê de Crise Central da Reitoria, que 32 
direcionará ao CECOM para providencias quanto ao agendamento. Iniciando com os inscritos 33 
no Expediente, a Professora Silvia Cristina Franco Amaral traz dois temas para discussão, o 34 
primeiro é a Instrução Normativa que estabelece orientações e procedimentos para o 35 
programa de Pesquisador de Pós-Doutorado, Professor Colaborador, Pesquisador 36 
Colaborador e de Pesquisador Visitante Convidado na Unicamp, dizendo que tiveram acesso 37 
à essa Instrução devido a renovação do Prof. Renato Marques, e que essa Instrução Normativa 38 
orienta não ser necessário passar pela congregação, bastando apenas a manifestação do 39 
professor e departamento. Explica que o assunto foi exposto nesta ocasião por entenderem 40 
que é necessária a modificação na Instrução Normativa Interna da FEF, solicitando que a 41 
direção reveja a instrução normativa interna com base na Instrução Normativa nº 1/2021 da 42 
DGRH, dizendo, inclusive, que já conversou com o Senhor Emerson T. Lopes sobre este 43 
assunto. Iniciando o segundo tema, sobre as regras de progressão dos MS-3, a Professora 44 
Silvia diz que são regras bastante duras e que já haviam iniciado a revisão delas, até como 45 
um cuidado devido as ameaças cotidianamente colocadas, e que por conta da pandemia a 46 
situação ficou ainda mais sensível. Relata que um colega do departamento lhe procurou 47 
explicando que houve a extensão da permanência dos alunos de mestrado devido a 48 
prorrogação do prazo – salientando que a causa é justa por conta da pandemia, mas que isso 49 
acaba impactando também nas progressões. Diz que, se não estiver enganada, há uma 50 
exigência de duas ou três defesas de mestrado para os docentes progredirem do MS-3.1 para 51 
o MS-3.2, considera que é uma das normas mais rígidas de toda a Unicamp. Lembra ainda 52 
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que ela e o Professor Sérgio Settani Giglio tinham começado um estudo três anos atrás por 1 
considerarem que a carreira poderia emperrar, e que agora a situação ficou mais sensível 2 
devido a todo contexto atual. Em resposta, o Senhor Diretor lembra que foi constituída uma 3 
comissão que estudou e apresentou uma proposta sobre este item, e que, inclusive, foi 4 
aprovada na Congregação e no Conselho Universitário em março de 2020. Entende a 5 
necessidade de revisão, mas reforça que todo procedimento deverá ser seguido, sendo 6 
iniciado com a elaboração de proposta pelo departamento, depois a constituição de comissão 7 
para estudo da revisão, avaliação e aprovação pela Congregação, órgãos superiores e 8 
Conselho Universitário. Explica que a unidade não tem autonomia para realizar alterações 9 
sem a aprovação do Conselho Universitário, assim, pede que se houver o interesse, que seja 10 
encaminhado o documento para a Direção para providencias quanto à revisão. A Professora 11 
Silvia explica que trouxe a sugestão para poder ouvir a opinião dos membros, considerando, 12 
também, que tem representantes de outros departamentos, diz que gostaria de saber se há o 13 
interesse da casa. O Senhor Diretor responde que o interesse sempre existe no que tange a 14 
necessidade de renovação e modernização de normas, mas lembra que estão no item 15 
Expediente, havendo a necessidade de encaminhamento da documentação para dar 16 
andamento regimental. O Professor Sérgio Settani Giglio complementa a fala da Professora 17 
Silvia dizendo que, na verdade, a exigência é de dois mestrados concluídos e a orientação de 18 
iniciação científica do perfil 3.1 para o 3.2. Diz que concorda com o Senhor Diretor que a 19 
revisão passou por todas as instâncias em 2020, mas lembra que a partir dessa data as vidas 20 
mudaram completamente, sendo algo a ser considerado e repensado. Reforça que a 21 
prorrogação do corpo discente acaba impactando nas defesas, especialmente para aqueles que 22 
estão no início da carreira, e que é dentro da pós-graduação que a questão quantitativa é 23 
sentida mais fortemente. Lembra ainda que a FEF é uma unidade pequena - a menor da 24 
Unicamp, e que desestimular a unidade por dentro pode acarretar problemas a médio prazo. 25 
O Professor Renato Barroso da Silva compartilha sua reflexão dizendo que se for pensar que 26 
a pandemia atrapalhou a questão do tempo, então teria que considerar que todos os processos 27 
também foram impactados; que ao abrir um concurso no ano que vem, por exemplo, uma 28 
pessoa que está no último ano do doutorado também foi prejudicada pela pandemia, 29 
demorando um ano e meio a mais para se formar. Diz que entende e concorda que é difícil 30 
atingir os critérios e que apoia a revisão desses critérios, mas não pelo motivo da pandemia. 31 
Encerrada a discussão, a palavra é passada à Professora Carmen Lucia Soares que pergunta, 32 
no contexto do retorno das atividades presenciais, se as aulas teóricas irão continuar no 33 
formato online. O Senhor Diretor responde que, de acordo com a Resolução GR 60/2021, 34 
todos que tomaram a segunda dose da vacina contra o COVID-19 devem retornar as 35 
atividades presenciais na faculdade, mas que as aulas de graduação e pós-graduação 36 
continuarão sendo desenvolvidas de maneira remota. Sobre a Semana Acadêmica, a 37 
Professora Carmem diz que a data do evento foi divulgada somente no mês de agosto, e que 38 
a programação das disciplinas já estava definida desde junho. Explica que a data de realização 39 
do evento - em novembro, coincide com a aula de um convidado externo já confirmado, 40 
assim, pergunta se é obrigatória a suspensão da aula ou se é uma sugestão, considerando que 41 
a situação é difícil devido ao compromisso já agendado com este convidado. O Professor 42 
Sergio Giglio Settani explica que a ideia era seguir o calendário do Congresso da Unicamp 43 
de Iniciação Científica, porém, como a data do congresso acabou sendo alterada para 44 
novembro, o calendário da Semana Acadêmica precisou retornar para a Comissão de 45 
Graduação para readequação, ocasionando um atraso na divulgação realmente. Acha que este 46 
caso será mais exceção do que regra, e que seria interessante, se possível, incorporar a aula 47 
em questão como parte da Semana Acadêmica, no sentido de abrir a sala para mais pessoas, 48 
lembrando que seria necessário conversar com o aluno Luan e o CAEF, mas que seria uma 49 
sugestão para minimizar o impacto desse conflito de agenda. O Senhor Luan Maynny Silva 50 
Avelino pede a palavra para complementar a fala do Professor Sergio, pedindo desculpas 51 
quanto a questão da divulgação do calendário em cima da hora, ocasionado pela alteração do 52 
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calendário do congresso da Unicamp, conforme já explicado pelo Professor Sergio. Entende 1 
que a sugestão do Professor Sergio pode amenizar o problema, então, se houver 2 
disponibilidade tanto da Professora Carmem quanto do convidado em compor parte da 3 
programação, pede que o procure para conversarem, de modo que ambos os planejamentos 4 
não sejam afetados. O Professor Renato Barroso da Silva informa que o Edital de Bolsas para 5 
Mestrado do CNPQ está aberto, e que em outubro sairá o edital para o processo seletivo 2022 6 
- mestrado e doutorado. Outra informação é que a partir de 1.12.2021 será obrigatório a 7 
verificação de plágio nas dissertações e teses, e que a definição do percentual de similaridade 8 
ficará a cago de cada unidade, aproveitando para solicitar que as sugestões sejam 9 
encaminhadas aos representantes da CPG. A Professora Elaine Prodócimo informa que está 10 
sendo finalizada a atual gestão do CBCE São Paulo, sendo a próxima eleição realizada neste 11 
mês de agosto; no dia 30.08.2021 acontecerá a cerimônia de posse da nova chapa e a 12 
assembleia para aprovação do relatório científico e financeiro da gestão que se finaliza, 13 
contando também com a palestra da Marília Velardi no ato de posse - que faz parte da nova 14 
chapa. Comunica que na semana de 13 a 18 de setembro será realizado o CONBRACE – 15 
Congresso Brasileiro de Ciência do Esporte. A Professora Elaine informa também que na 16 
reunião do Conselho de Representantes da Adunicamp foi perguntado em relação ao 17 
quinquênio e a sexta parte, lembrando que, pela Lei Complementar nº 173/2020, a briga seria 18 
para não perder a contagem de tempo. Explica que, os que completaram o quinquênio ou 19 
sexta parte neste ano, não poderá receber até janeiro devido a Lei 173 que congelou, mas que 20 
a partir de janeiro de 2022 quem completou já teria o direito a receber. Diz que a Adunicamp 21 
entrou com pedido, mas que ainda está parado na justiça do estado, informando ainda que já 22 
houve um sindicato - dos auditores fiscais, que ganhou a causa, e que além disso, em nível 23 
federal, vem sendo aceito. O Senhor Diretor aproveita para parabenizar e agradecer, em nome 24 
da FEF, a gestão do CBCE pela luta constante. O Professor Sergio Settani Giglio, em nome 25 
da Coordenação de Graduação, parabeniza a Professora Mara Patrícia T. Chacon Mikahil que 26 
foi contemplada com o prêmio o Prêmio de Reconhecimento Acadêmico Docente pela 27 
Dedicação ao Ensino de Graduação - 2021. Informa que no dia 13.08.2021 foi realizada mais 28 
uma Colação de Grau online com sucesso; deseja um excelente semestre a todos os docentes, 29 
colocando a coordenação e secretaria de graduação à disposição. Por último, reforça que em 30 
novembro/2021 haverá o ENAD, tanto para o Bacharelado quanto para a Licenciatura. O 31 
Professor Antonio Carlos de Moraes pede esclarecimento sobre um assunto levantado na fala 32 
da Professora Silvia, dizendo que ficou confuso com a informação do Conselho Universitário 33 
em relação ao MS-5 e livre docência. Diz que recorda quando foi aprovado o perfil no ano 34 
passado, que tiveram o cuidado em fazer a discussão do MS-5.1, e que dentro da discussão 35 
permeava o parâmetro que estava vigente - que era a desvinculação do livre docente com o 36 
MS-5.1, pensando justamente que o mesmo poderia ser utilizado futuramente, caso fosse 37 
necessário fazer um perfil para livre docente. Comenta que esse perfil foi divulgado e 38 
aprovado, e o concurso livre docente foi aprovado na reunião passada e que hoje houve a 39 
retirada de pauta. Pergunta se a norma de concurso que foi aprovada no ano passado serviria 40 
para este livre docente, pois, caso servir, sugere que seja acrescido na página da FEF - dentro 41 
de procedimentos administrativos/concurso de livre docência, perguntando se está vinculada 42 
uma coisa com outra. O Senhor Diretor explica que, com a desvinculação do concurso de 43 
livre docente para o MS-5 existiam dois procedimentos: um é o perfil para o concurso de livre 44 
docente e o outro, o perfil de progressão de carreira. Diz que o perfil para concurso e o perfil 45 
de progressão ainda está valendo até final de dezembro, e que se forem proceder com a união 46 
destes será preciso fazer uma revisão; explica que o que está sendo sugerido é a convalidação 47 
do perfil de concurso para a progressão a partir de janeiro, onde foi finalizada a questão. O 48 
Diretor Associado, Professor Odilon José Roble, aproveita para comunicar e parabenizar a 49 
indicação do Professor Orival Andries Júnior na composição do Conselho Gestor de Diretores 50 
da FUNCAMP. O Professor Marco Carlos Uchida informa que as atividades de extensão 51 
online, especificamente com os idosos, estão atingindo pessoas de várias localizadas distintas 52 
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do Brasil e do mundo. Diz que, apesar de toda a situação de confinamento devido a pandemia, 1 
a situação é boa, já que algumas das atividades poderão ser utilizadas para o futuro, 2 
acarretando em um ganho para a unidade como alternativa na democratização dessas 3 
atividades de alta qualidade que são oferecidas. Informa também que estão trabalhando com 4 
o Programa UniversIDADE da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, dizendo que há um 5 
número grande de participantes – ainda não muito grande no programa da FEF, mas que 6 
observa que os idosos estão sempre presentes nas atividades, e que sempre dão retorno, não 7 
só no aspecto físico, mas no aspecto afetivo também. O Senhor Diretor parabeniza os projetos 8 
mencionados pelo Professor Uchida e, finalizando, lembra que está em andamento a 9 
Paraolimpíada, onde há alunos e ex-alunos da FEF trabalhando, dizendo que a faculdade se 10 
faz presente de alguma maneira neste grande evento. Nada mais a ser tratado, o Senhor 11 
Diretor agradece a presença de todos e encerra a sessão, a qual eu, Renata Ribeiro, lavrei a 12 
presente ata. 13 


