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ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ÓRDINÁRIA DA 1 
CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE 2 
ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, 3 
às quatorze horas, reuniram-se os membros da Congregação, de forma presencial, sob a presidência 4 
do Senhor Diretor, Professor Doutor Odilon José Roble, com o comparecimento dos seguintes 5 
conselheiros: Diretor Associado - Professor Doutor João Paulo Borin; Coordenador de Pós-6 
Graduação - Professor Doutor Renato Barroso da Silva; Coordenador de Graduação – Professor 7 
Doutor Sérgio Settani Giglio; Coordenadora de Extensão – Professora Doutora Karine Jacon Sarro; 8 
Coordenador de Pesquisa – Professor Doutor Bruno Rodrigues; Coordenadora de Biblioteca – 9 
Professora Doutora Helena Altmann; Chefe do Departamento de Estudos da Atividade Física 10 
Adaptada – Professora Doutora Maria Luiza Tanure Alves; Chefe do Departamento de Educação 11 
Física e Humanidades – Professora Doutora Silvia Cristina Franco Amaral; Chefe do Departamento 12 
de Ciências do Esporte – Professora Doutora Paula Teixeira Fernandes; Representantes Docente - 13 
Categoria MS-3: Professor Doutor Mário Luiz Ferrari Nunes; Categoria MS-5: Professoras 14 
Doutoras Elaine Prodócimo e Mara Patrícia Traina Chacon Mikahil; Categoria MS-6: Professor 15 
Doutor Antonio Carlos de Moraes e Professora Doutora Carmen Lucia Soares; Representantes 16 
Técnico Administrativo: Senhor Adalberto Demer e Senhora Giovana Vergínia de Souza. 17 
Convidado: Senhor Emerson Teodorico Lopes, Coordenador Técnico de Unidade. Havendo 18 
quórum, o Presidente da Congregação iniciou a 212ª Reunião Ordinária da Congregação e colocou 19 
em discussão a Ata da reunião 211 da Congregação. Não havendo manifestações, o Presidente da 20 
Congregação colocou a ata em votação, sem manifestações contrárias e com 02 abstenções - item 21 
APROVADO. O Presidente da Congregação passa a palavra  aos Professores Doutores Paulo Cesar 22 
Centoducatte (presidente) e Maria Silvia Viccari Gatti (vice-presidente) da ADunicamp que fazem 23 
breve explanação sobre as ações realizadas e o planejamento das atividades futuras realizadas pela 24 
associação. Após a apresentação, o Presidente da Congregação iniciou a Ordem do dia, solicitando 25 
a inclusão na pauta do item AL) Homologação do Resultado Final do Concurso Público de Provas e 26 
Títulos para provimento de 01 cargo de professor Doutor nível MS3.1 em RTP na área de Educação 27 
Física e Sociedade, na disciplina EF 413 – Sociologia do Esporte, ressaltando que após a 28 
homologação do resultado o candidato será convocado pelo departamento para providenciar a 29 
documentação para a admissão no regime RDIDP e colocou a inclusão do item em votação, não 30 
havendo manifestações contrárias e/ou abstenções , inclusão do item na pauta – APROVADA. O 31 
Presidente da Congregação questionou se algum conselheiro gostaria de incluir algum item na 32 
pauta, o Professor Doutor Renato Barroso solicitou a inclusão do item AM) Solicitação de 33 
Revogação da Resolução Congregação 87/ 2008, referente ao Pós-doutorado na FEF e esclareceu 34 
que a inclusão é referente à revogação da normativa, que é baseada em deliberações da DGRH e do 35 
CONSU que  estão desatualizadas, a fim de que não haja conflito nas solicitações. O Professor 36 
Doutor Mário solicitou mais esclarecimentos sobre a revogação e o Professor Doutor Renato 37 
esclareceu que na falta da normativa da FEF a unidade utilizaria a normativa geral da Unicamp. O 38 
Presidente da Congregação colocou a inclusão do item AM na pauta e não havendo manifestações 39 
contrárias e/ou abstenções, inclusão do item na pauta – APROVADA. O Presidente da Congregação 40 
destacou os itens A, B, R, T e V, além dos itens AL e AM de destaque obrigatório e questionou se 41 
algum conselheiro desejaria destacar outro item. O Professor Doutor Mário destacou o item G. A 42 
Professora Doutora Karine destacou os itens AB, AC, AD, AE, AF e AG. Não havendo mais 43 
destaques o Presidente da Congregação colocou em votação em bloco os itens C, D, E, F, H, I, J, K, 44 
L, M, N, O, P, Q, S, U, W, X, Y, Z, AA, AH, AI, AJ e AK. Havendo uma abstenção aos itens W e 45 
X, itens – APROVADOS. O Presidente da Congregação iniciou a discussão pelo destaque do item 46 
A) Indicação de representação docente da Faculdade de Educação Física junto ao Conselho de 47 
Orientação do FAEPEX  (OF. PRP/FAEPEX CIRC. 01/2022), o Presidente da Congregação disse 48 
que foi solicitado ao Coordenador de Pesquisa, Professor Doutor Bruno Rodrigues, a sugestão de 49 
indicação do membro junto ao Conselho, esclareceu que o Professor Doutor João Paulo Borin não 50 
poderia ser reconduzido e informou que o Professor Doutor Bruno indicou o seu próprio nome 51 
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como membro. O Presidente da Congregação agradeceu à disponibilidade do Professor Doutor 1 
Bruno e não havendo manifestações, colocou o item em votação, não havendo abstenções e/ou 2 
manifestações contrárias, item – APROVADO. O Presidente da Congregação colocou em discussão 3 
o item B) Homologação do ad referendum na ata da consulta para Chefia do Departamento de 4 
Ciências do Esporte (mandato 01/07/2022 a 30/06/2024) e esclareceu que por se tratar de uma 5 
aprovação em ad referendum o item é destaque obrigatório. O Presidente da Congregação 6 
parabenizou à Professora Doutora Paula e colocou o item em votação, não havendo abstenções e/ou 7 
manifestações contrárias, item – APROVADO. O Presidente da Congregação iniciou a discussão do 8 
item G) Parecer da Comissão de Avaliação referente a solicitação de Promoção por Mérito 9 
Acadêmico do Professor Doutor Mário Luiz Ferrari Nunes, do nível MS-3.1 para o nível MS-3.2 e 10 
passou a palavra para o Professor Doutor. Mário, que informou que pediu destaque ao item, pois 11 
constatou alguns erros de informação no relatório e que consultou o CTU da unidade, Sr. Emerson, 12 
questionando como deveria proceder. O Presidente da Congregação passou a palavra ao Sr. 13 
Emerson que sugeriu que o item fosse colocado em votação com a observação de correção 14 
referentes aos erros encontrados. A Professora Doutora Carmen Lucia solicitou que o Professor 15 
Doutor Mário encaminhasse um relatório com os erros encontrados para que fossem alterados, visto 16 
que o material foi analisado pela Comissão Julgadora. O Professor Doutor Antonio Carlos de 17 
Moraes disse que o parecer foi feito pela Comissão e que não seria ideal realizar a modificação das 18 
informações, informou que seria mais pertinente realizar a votação da retirada do item de pauta e 19 
corrigir o documento paralelamente, já que não seria recomendado realizar a aprovação, contendo 20 
observações de revisão de dados. O Presidente da Congregação questionou se o Professor Doutor 21 
Mário gostaria de colocar o item em votação e realizar a correção em paralelo. A Professora 22 
Doutora Silvia questionou se haveriam dados numéricos equivocados e o Professor Doutor Mário 23 
confirmou que sim. A Professora Doutora Silvia sugeriu que o item fosse retirado de pauta e 24 
agradeceu aos Professores Doutores Carmen e Roberto Paes que se disponibilizaram a participar 25 
das Comissões Julgadoras. O Professor Doutor Mário disse que temia haver alguma “complicação” 26 
mais tarde devido às informações equivocadas, mas concorda com as alterações a posteriori, como 27 
sugerido. O Presidente da Congregação colocou em regime de votação o item G - não havendo 28 
manifestações contrárias e/ou abstenções - item APROVADO. O Presidente da Congregação 29 
colocou em apreciação o item destacado R) Constituição da Comissão Julgadora do Concurso 30 
Público de Provas e Títulos para provimento de 01 cargo de Professor Doutor na Parte Permanente 31 
do Quadro Docente, MS-3.1, em RTP, na área de Esporte e Treinamento, nas disciplinas EF450 -32 
Esportes de Raquete e EF513 - Treinamento Desportivo e a Preparação do Desempenho, colocou 33 
em apreciação a sugestão da composição da Comissão Julgadora elaborada pelo departamento de 34 
Ciências do Esporte e passou a palavra à Professora Doutora Paula, que agradeceu aos membros do 35 
Departamento que auxiliaram na escolha dos membros da Comissão Julgadora e sugeriu que fosse 36 
revista a quantidade de membros suplentes de 02 para 05 membros.  A Professora Doutora Silvia 37 
relatou o problema que teve na substituição de um membro da comissão Julgadora durante a 38 
realização do último concurso e questionou se deveria haver a mesma proporcionalidade de 39 
membros externos e internos e se as substituições de membros titulares externos devem ser sempre 40 
realizadas somente por membros suplentes externos. O Presidente da Congregação relatou que a 41 
Direção recebeu questionamentos se haveriam recursos para convidar docentes de outros estados 42 
para compor as Comissões Julgadoras e que a orientação que foi dada é de que fossem convidados 43 
docentes para compor as bancas da maneira mais qualificada possível, entretanto afirmou que seria 44 
salutar convidar docentes de localidades mais próximas para a suplência, a fim de que se tornem 45 
mais ágeis as eventuais substituições necessárias e informou que os concursos estão ocupando parte 46 
significativa do orçamento da unidade. A Professora Doutora Carmen disse que os membros 47 
suplentes necessitam ter disponibilidade para atender à necessidade institucional quanto da vacância 48 
do membro titular e sugeriu que o convite feito deveria assinalar esta responsabilidade. O 49 
Presidente da Congregação questionou se há algum destaque quanto à sugestão dos nomes da 50 
Comissão Julgadora e não havendo manifestações colocou o item em votação, não havendo 51 
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abstenções e/ou manifestações contrárias, item – APROVADO. O Presidente da Congregação 1 
colocou em discussão o item T) Constituição da Comissão Julgadora do Concurso Público de 2 
Provas e Títulos para provimento de 01 cargo de Professor Doutor na Parte Permanente do Quadro 3 
Docente, MS-3.1, em RTP, na área de Atividade Física, Adaptação e Saúde, nas disciplinas EF514 4 
– Educação Física Adaptada e EF631 – Esporte Adaptado e passou a palavra à Professora Doutora 5 
Maria Luiza que trouxe a sugestão do departamento dos nomes para composição da Comissão 6 
Julgadora. A Professora Doutora Maria Luiza mencionou que devido à quantidade de inscritos no 7 
concurso foram encontrados muitos conflitos de interesse, mas que mesmo assim a sugestão de 8 
membros é composta por 03 docentes especializados no assunto e agradeceu aos Professores 9 
Doutores Karine e Roberto Paes que aceitaram o convite. O Presidente da Congregação sugeriu que 10 
a ordem da suplência fosse alterada, sendo o Professor Doutor Sérgio Cunha o primeiro membro 11 
suplente e colocou o item em votação, não havendo abstenções e/ou manifestações contrárias, item 12 
– APROVADO. O Presidente da Congregação colocou em discussão o item V) Constituição da 13 
Comissão Julgadora do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de 01 cargo de 14 
Professor Doutor na Parte Permanente do Quadro Docente, MS-3.1, em RTP, na área de Educação 15 
Física e Sociedade, nas disciplinas EF-622 Educação Física - Educação Infantil, EF-722 Educação 16 
Física Escolar - Ensino Fundamental e EF-822 Educação Física Escolar - Ensino Médio e passou a 17 
palavra à Professora Doutora Silvia, que também comentou sobre a dificuldade de encontrar 18 
membros para compor a Comissão Julgadora e agradeceu aos servidores técnico-administrativos 19 
que auxiliaram em todos os processos do concurso. O Presidente da Congregação questionou se há 20 
algum destaque quanto à sugestão dos nomes da Comissão Julgadora e não havendo manifestações 21 
colocou o item em votação, não havendo abstenções e/ou manifestações contrárias, item – 22 
APROVADO. O Professor Doutor Renato questionou se professores da Unicamp seriam membros 23 
internos e a Professora Doutora Elaine esclareceu que sim. O Presidente da Congregação colocou 24 
em discussão os itens destacados pela Professora Doutora Karine: AB) Resolução Interna COMEX-25 
FEF No 23/2022 Parecer favorável a formalização do Convênio entre a Universidade Estadual de 26 
Campinas - Unicamp e o Centro de Estudo de Artes Marciais Chinesa – CEAMC, AC) Resolução 27 
Interna COMEX-FEF No 24/2022 Parecer favorável a formalização do Termo Aditivo 01 do 28 
Convênio entre a Universidade Estadual de Campinas - Unicamp e o Centro de Estudo de Artes 29 
Marciais Chinesa – CEAMC Executora: Professora Doutora Maria Luíza Tanure Alves, AD) 30 
Resolução Interna COMEX-FEF No 25/2022 Parecer favorável a formalização do Convênio entre a 31 
Universidade Estadual de Campinas - Unicamp e o Comitê Paralímpico Brasileiro – CPB, AE) 32 
Resolução Interna COMEX-FEF No 26/2022 Parecer favorável a formalização do Termo Aditivo 33 
no 01 do Convênio entre a Universidade Estadual de Campinas - Unicamp e o Comitê Paralímpico 34 
Brasileiro – CPB Executor: Professor Doutor Marco Carlos Uchida, AF) Resolução Interna 35 
COMEX-FEF No 27/2022 Parecer favorável a formalização do Convênio entre a Universidade 36 
Estadual de Campinas - Unicamp e a Associação Museikan de Kendô e AG) Resolução Interna 37 
COMEX-FEF No 28/2022 Parecer favorável a formalização do Termo Aditivo no 01 do Convênio 38 
entre a Unicamp e a Associação Museikan de Kendô Executora: Professora Doutora Maria Luíza 39 
Tanure Alves. A Professora Doutora Karine esclareceu que o destaque é o mesmo para todos os 40 
itens e informou que quando os itens tramitaram pela Comissão de Extensão o mérito e o conteúdo 41 
do convênio e do termo aditivo foram votados, mas houve uma discussão na reunião sobre o 42 
formato do documento, já que a Funcamp orientou que fossem elaborados documentos separados, 43 
um de termo aditivo e um de convênio, entretanto a Procuradoria Geral atualmente solicita um 44 
documento único tramitado via sistema. O Sr. Emerson sugeriu que fossem aprovados os 45 
documentos referentes aos convênios, mas que os termos aditivos fossem retirados de pauta. A 46 
Professora Doutora Maria Luiza informou que as ações do termo aditivo não constavam no 47 
documento do convênio e questionou se seria mais prudente aprovar os dois documentos e 48 
posteriormente realizar a unificação do documento. A Professora Doutora Elaine disse que era 49 
necessário votar os dois documentos e posteriormente transformá-los em um único do documento, 50 
visto que as ações do termo aditivo não constam no documento do convênio. O Professor Doutor 51 
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Antonio Carlos sugeriu que os dois itens fossem unificados, realizando posteriormente um 1 
documento único para a tramitação. O Presidente da Congregação esclareceu que a modificação no 2 
processo é recente e que nestes casos sempre há um período para a adaptação, sugeriu que fossem 3 
unificados os itens AB e AC, AD e AE, AF e AG e colocou a unificação dos itens em aprovação, 4 
não havendo abstenções e/ou manifestações contrárias, unificação dos itens – APROVADA. O 5 
Presidente da Congregação colocou os itens AB, AD e AF em votação, não havendo abstenções 6 
e/ou manifestações contrárias, itens – APROVADOS. O Presidente da Congregação colocou em 7 
discussão o item AL) Homologação do Resultado Final do Concurso Público de Provas e Títulos 8 
para provimento de 01 cargo de professor Doutor nível MS3.1 em RTP na área de Educação Física 9 
e Sociedade, na disciplina EF 413 – Sociologia do Esporte, ressaltando que após a homologação do 10 
resultado o candidato será convocado pelo departamento para providenciar a documentação para a 11 
admissão no regime RDIDP, a Professora Doutora Silvia informou que a contratação ocorrerá em 12 
2023, mas que o processo de tramitação da contratação já está ocorrendo e ressaltou a qualidade dos 13 
candidatos, o Presidente da Congregação parabenizou ao Professor Doutor Felipe Tavares Paes 14 
Lopes, 1º lugar, e novamente agradeceu a todos os servidores envolvidos no concurso. Não havendo 15 
mais manifestações, o Presidente da Congregação colocou o item em votação, não havendo 16 
manifestações contrárias e/ou abstenções, item– APROVADO. O Presidente da Congregação 17 
iniciou a discussão do item AM) Solicitação de Revogação da Resolução Congregação 87/ 2008, 18 
referente ao Pós-doutorado na FEF, passando a palavra ao Professor Doutor Renato que informou 19 
que houveram várias alterações como a possibilidade da realização de Pós-doutorado sem 20 
financiamento, o Professor Doutor Antonio Carlos esclareceu que o item se refere à revogação da 21 
norma sendo utilizada a norma geral até a elaboração da nova norma interna. O Professor Doutor 22 
Sérgio Giglio questionou se haveria realmente a necessidade de elaborar outra norma interna da 23 
FEF e o Professor Doutor Renato esclareceu que a nova norma interna informará o perfil necessário 24 
para ingressar no Pós-doutorado na FEF. Não havendo mais manifestações, o Presidente da 25 
Congregação colocou o item em votação, não havendo manifestações contrárias e/ou abstenções, 26 
item– APROVADO. O Presidente da Congregação encerrou a Ordem do Dia e iniciou o 27 
Expediente, o Professor Doutor Bruno informou que a Comissão de Pesquisa foi formada e a partir 28 
de setembro será discutido o Regimento do Comitê de Pesquisa e a alteração do Regimento do 29 
LABFEF. O Professor Doutor Renato Barroso informou sobre atividades realizadas pela Pós-30 
graduação, dentre elas o processo seletivo para ingresso de mestrado e doutorado com início em 31 
março de 2023 e o processo seletivo de bolsas do CNPQ, a publicação do edital DERI de 32 
mobilidade internacional de alunos, relatou sobre as bolsas atribuídas em julho pela CAPES e 33 
informou que a Pós-Graduação encaminhará e-mail para coleta da CAPES. O Professor Doutor 34 
Sérgio Giglio relatou sobre a formatura que ocorreu de forma presencial no dia 16 de agosto, 35 
informou sobre a realização da UPA no sábado e agradeceu aos docentes, técnico-administrativos e 36 
discentes envolvidos no evento, solicitou paciência aos docentes locados na sala 06 que deverão ser 37 
remanejados devido à realização dos concursos públicos e parabenizou aos docentes contemplados 38 
nos prêmios. A Professora Doutora Karine relatou que foram abertas 3500 vagas para cursos de 39 
extensão e 2500 já foram preenchidas, informou sobre a realização da “11ª Volta da Unicamp” no 40 
dia 23 de outubro e do “Corrindo” no dia 12 de outubro e destacou a participação da ONG 41 
“Ecobrinquedoteca” que realizou uma apresentação no dia 14 de setembro. O Professor Doutor 42 
Mário relatou que participou como representante da FEF de uma reunião na Pró-Reitoria de 43 
extensão junto a Fundação Casa e outras unidades para ampliar as atuações na Fundação. A 44 
Professora Doutora Carmen agradeceu as indicações para compor as Comissões Julgadoras das 45 
promoções por mérito, parabenizou a todos pela produção de elevada qualidade e sugeriu que os 46 
auxílios da FAPESP sejam mais solicitados. A Sra. Giovana e o Sr. Adalberto registraram que 47 
receberam muitas manifestações dos servidores técnico-administrativos sobre o processo de 48 
progressão PAEPE, que o arrazoado foi encaminhado ao Presidente da CSA e que as inscrições para 49 
o Prêmio PAEPE estavam abertas. O Presidente da Congregação comunicou a substituição da 50 
Professora Doutora Maria Luiza pela Professora Doutora Paula no Programa de Residência 51 
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Multiprofissional em saúde da criança e do adolescente, agradeceu à Professora Doutora Maria 1 
Luiza pelo trabalho desenvolvido e desejou sucesso à Professora Doutora Paula, agradeceu ao 2 
Professor Doutor Mário pela participação na reunião junto à Pró-reitoria de Extensão e a Fundação 3 
Casa, informou que existe um plano de revitalização do campo de futebol que está em andamento, 4 
relatou que a FEF teve apoio fundamental na realização do Encontro de Estudantes Indígenas e 5 
comunicou a entrada em exercício da servidora Margareth Junqueira junto à extensão da FEF. 6 
Agradeceu ao Professor Doutor Edivaldo pelo período que foi editor-chefe da “Revista Conexões”, 7 
mencionando alguns avanços e mudanças importantes na revista neste período e desejou boa sorte 8 
ao novo editor-chefe, Professor Doutor Alcides, parabenizou aos docentes contemplados nas 9 
progressões horizontais e nos prêmios e aos novos professores titulares: Professor Doutor César 10 
Montagner, Professora Doutora Silvia e Professora Doutora Mara Patrícia. Informou sobre a 11 
realização do Evento “Basquete 3x3” no GMU. Não havendo mais nenhum comunicado, o 12 
Presidente da Congregação agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião, a qual, eu, Thaís 13 
Todaro de Carvalho Buzo, lavrei a presente ata. 14 



1 
 

ATA DA NONAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO EXTRAÓRDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA 1 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. 2 
Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, reuniram-se 3 
os membros da Congregação, de forma presencial, sob a presidência do Senhor Diretor, Professor 4 
Doutor Odilon José Roble, com o comparecimento dos seguintes conselheiros: Diretor Associado - 5 
Professor Doutor João Paulo Borin; Coordenador de Pós-Graduação - Professor Doutor Renato 6 
Barroso; Coordenador de Graduação - Professor Doutor Sérgio Settani Giglio; Coordenadora de 7 
Extensão – Professora Doutora Karine Jacon Sarro; Coordenador de Pesquisa – Professor Doutor 8 
Bruno Rodrigues; Coordenadora de Biblioteca – Professora Doutora Helena Altmann; Chefe do 9 
Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada – Professora Doutora Maria Luiza Tanure 10 
Alves; Chefe do Departamento de Educação Física e Humanidades – Professora Doutora Silvia 11 
Cristina Franco Amaral, Representantes Docente - Categoria MS-3: Professor Doutor Mario Luiz 12 
Ferrari Nunes; Categoria MS-5: Professoras Doutoras Mara Patrícia Traina Chacon Mikahil e 13 
Elaine Prodócimo; Representantes Técnico Administrativo: Senhor Adalberto Demer e Senhora 14 
Giovana Vergínia de Souza. Convidado: Senhor Emerson Teodorico Lopes, Coordenador Técnico 15 
de Unidade.  Ausências justificadas: Chefe do Departamento de Ciências do Esporte – Professora 16 
Paula Teixeira Fernandes, que estava participando de comissão Julgadora de Concurso Público em 17 
outra instituição; Professor Doutor Antônio Carlos de Moraes, que estava em consulta médica e 18 
Professora Doutora Carmen Lúcia Soares, que estava participando de comissão Julgadora de 19 
Concurso Público em outra instituição. Havendo quórum, o Senhor Diretor iniciou a 98ª Reunião 20 
Extraordinária da Congregação colocando em apreciação os itens da Ordem do Dia, não havendo 21 
manifestações, o Presidente da Congregação colocou os itens A, B, C, D, E, F, G e H em votação 22 
em bloco - não havendo abstenções e/ou manifestações contrárias – itens APROVADOS. O 23 
Presidente da Congregação encerrou a Ordem do Dia e informou que por se tratar de uma reunião 24 
extraordinária não haveria Expediente, agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião, a 25 
qual eu, Thaís Todaro de Carvalho Buzo, lavrei a presente ata. 26 
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ATA DA ELEIÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO DOCENTE JUNTO A 
CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – MANDATO 2023-2024 
Às dezessete horas e doze minutos do dia vinte e cinco de outubro de dois mil e 
vinte e dois, iniciou-se a apuração dos votos da eleição para representação 
docente, na presença da Comissão nomeada pela Portaria do Diretor Nº 20/2022: 
Professor Doutor João Paulo Borin (Presidente) e as servidoras técnica-
administrativas Lilian Raquel Gonçalves e Tânia Gomes Felipe, obtendo-se os 
seguintes resultados: MS-3: dos 8 (oito) votantes, votaram 7 (sete), sendo 6 (seis) 
votos para o Professor Doutor Edivaldo Gois Junior, 6 (seis) votos para a 
Professora Doutora Lígia de Moraes Antunes Corrêa e 1 (um) voto para a 
Professora Doutora Olívia Cristina Ferreira Ribeiro. Não votou o Professor Doutor 
Mario Luiz Ferrari Nunes (ausente). Eleitos os Professores Doutores Edivaldo Gois 
Junior e Lígia de Moraes Antunes Corrêa, como titulares e Olívia Cristina Ferreira 
Ribeiro, como Suplente. MS-5: dos 16 (dezesseis) votantes, votaram 16 
(dezesseis), sendo 11 (onze) votos para o Professor Doutor Marcos Carlos Uchida, 
10 (dez) votos para a Professora Doutora Elaine Prodócimo e 6 (seis) votos para a 
Professora Doutora Claudia Regina Cavaglieri, 1 (voto) nulo. Eleitos os 
Professores Doutores Marco Carlos Uchida e Elaine Prodócimo, como Titulares, e 
Professora Doutora Claudia Regina Cavaglieri, como Suplente. MS-6: dos 6 (seis) 
votantes, votaram 3 (três), sendo 3 (três) votos para o Professor Doutor Antonio 
Carlos de Moraes e 3 (três) votos para a Professora Doutora Carmen Lúcia 
Soares. Não votaram os Professores Doutores Ricardo Machado Leite de Barros 
(licença prêmio), Roberto Vilarta (licença prêmio) e Roberto Rodrigues Paes 
(ausente). Eleitos os Professores Doutores Antonio Carlos de Moraes e Carmen 
Lúcia Soares, como Titulares. Nada mais havendo a relatar eu, Tânia Gomes 
Felipe, lavrei a presente ata.  Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 25 de outubro de 
2022. 
 

___________________________ 
Prof. Dr. João Paulo Borin 

Presidente 
 
 

___________________________ 
Lilian Raquel Gonçalves 

Membro 
 

 
 

___________________________ 
Tânia Gomes Felipe 

Membro 
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ATA DA VOTAÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, 
JUNTO A CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – MANDATO 2023-2024 
Às dezessete horas e cinco minutos do dia vinte e cinco de outubro de dois mil e 
vinte e dois, iniciou-se a apuração dos votos da eleição para representação 
Técnico-Administrativo, na presença da Comissão nomeada pela Portaria do 
Diretor Nº 20/2022: Professor Doutor João Paulo Borin (Presidente) e as 
servidoras técnica-administrativas Lilian Raquel Gonçalves e Tânia Gomes Felipe, 
obtendo-se o seguinte resultado: dos 44 (quarenta e quatro) votantes, votaram 39 
(trinta e nove), sendo 30 (trinta) votos para Adriana Garcia Leme, 25 (vinte e cinco) 
votos para Giovana Vergínia de Souza, 3 (três) votos brancos e 2 (dois) votos 
nulos. Não votaram os servidores técnico-administrativos: Beeroth de Souza 
(licença prêmio), Camila Graziela Vanni (afastada), Maria de Fátima da Silva 
(férias), Milton José das Neves (licença médica) e Wallace Alfredo Schneider 
(licença médica). Eleitos: Adriana Garcia Leme e Giovana Vergínia de Souza, 
como Titulares. Nada mais havendo a relatar eu, Tânia Gomes Felipe, lavrei a 
presente ata. Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 25 de outubro de 2022. 
 
 
 

___________________________ 
Prof. Dr. João Paulo Borin 

Presidente 
 
 

___________________________ 
Lilian Raquel Gonçalves 

Membro 
 

 
 

___________________________ 
Tânia Gomes Felipe 

Membro 
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ATA DA VOTAÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO DISCENTE, DO CURSO DE 
PÓS-GRADUAÇÃO, JUNTO A CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – 
MANDATO 2023 
Às dezessete horas e vinte e quatro minutos do dia vinte e cinco de outubro de 
dois mil e vinte e dois, iniciou-se a apuração dos votos da eleição para 
representação discente do Curso de Pós-Graduação, na presença da Comissão 
nomeada pela Portaria do Diretor Nº 20/2022: Professor Doutor João Paulo Borin 
(Presidente) e as servidoras técnica-administrativas Lilian Raquel Gonçalves e 
Tânia Gomes Felipe, obtendo-se o seguinte resultado: dos 187 (cento e oitenta e 
sete) votantes, votaram 7 (sete) discentes, sendo: 7 (sete) votos para Karina 
Santos Guedes de Sá. Eleita a Discente Karina Santos Guedes de Sá, como 
Titular. Nada mais havendo a relatar eu, Tânia Gomes Felipe, lavrei a presente ata. 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 25 de outubro de 2022. 
 
 
 
 

___________________________ 
Prof. Dr. João Paulo Borin 

Presidente 
 
 

___________________________ 
Lilian Raquel Gonçalves 

Membro 
 

 
 

___________________________ 
Tânia Gomes Felipe 

Membro 
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ATA DA VOTAÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO DISCENTE, DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO, JUNTO A CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – MANDATO 2023 
Às dezessete horas e vinte e seis minutos do dia vinte e cinco de outubro de dois 
mil e vinte e dois, iniciou-se a apuração dos votos da eleição para representação 
discente do Curso de Graduação, na presença da Comissão nomeada pela 
Portaria do Diretor Nº 20/2022: Professor Doutor João Paulo Borin (Presidente) e 
as servidoras técnica-administrativas Lilian Raquel Gonçalves e Tânia Gomes 
Felipe, obtendo-se o seguinte resultado: dos 592 (quinhentos e noventa a dois) 
votantes, votaram 18 (dezoito) discentes, sendo: 16 (dezesseis) votos para João 
Carlos da Silva Bonato e 2 (dois) votos brancos. Eleito o Discente João Carlos da 
Silva Bonato, como Titular. Nada mais havendo a relatar eu, Tânia Gomes Felipe, 
lavrei a presente ata. Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 25 de outubro de 2022. 
 
 
 
 

___________________________ 
Prof. Dr. João Paulo Borin 

Presidente 
 
 

___________________________ 
Lilian Raquel Gonçalves 

Membro 
 

 
 

___________________________ 
Tânia Gomes Felipe 

Membro 
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ATA DA ELEIÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO JUNTO A CÂMARA SETORIAL DE 

ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (CSARH). Às dezessete horas do dia vinte 

e sete de outubro de dois mil e vinte e dois, iniciou-se a apuração dos votos da eleição para 

representação junto a Câmara Setorial de Acompanhamento de Recursos Humanos (CSA-RH), 

na presença do Coordenador Técnico de Unidade Emerson Teodorico Lopes e as servidoras 

Técnica-Administrativas Tânia Gomes Felipe e Adriana Garcia Leme. Dos 44 votantes, votaram 

38 servidores, sendo 3 servidores afastados, 1 em férias, 1 em licença prêmio e 1 não votou. Da 

apuração dos votos, obtivemos o seguinte resultado: 

 

Ricardo Seixas Barbosa Maia 21 

Thais Tódaro de Carvalho Buzo 21 

Tielly Martins Lopes 29 

Valéria Bonganha 18 

Branco 2 

nulo 1 

 

 

 

___________________________ 

Emerson Teodorico Lopes 

 

 

___________________________ 

Tânia Gomes Felipe 

 

 

_______________________________ 

Adriana Garcia Leme 
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MINUTA DOS PROCEDIMENTOS PARA PROGRAMA 

DE PESQUISADOR DE PÓS DOUTORADO (PPPD) 

NA FEF-UNICAMP  

 

PROPOSTA ELABORADA PELA COMISSÃO DE PÓS-

GRADUAÇÃO   

 
 
Artigo 1º - O Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado (PPPD) constitui modalidade de qualificação e capacitação do 
pesquisador na pesquisa e docência. 
 
Artigo 2º - Os interessados no ingresso no PPPD da Faculdade de Educação Física – FEF – deverão obedecer aos critérios 
estabelecidos e aceitar as normas estipuladas Deliberação CONSU-A-003/2018, de 03/04/2018 e suas complementares. 
 
Artigo 3º - Os documentos a serem apresentados são estabelecidos por instrução normativa da Diretoria Geral de Recursos 
Humanos da UNICAMP. 
 
Artigo 4º - O PPPD poderá ser conduzido em uma das modalidades a seguir:  
§ 1º - Com Bolsa de Estudo 
§ 2º - Sem Bolsa de Estudo 
§ 3º - Com afastamento remunerado ou anuência de ingresso no Programa pela instituição de pesquisa e ensino, órgão 
público, empresa ou instituição privada com quem mantem vínculo funcional ou empregatício. 
 
Artigo 5º - A aprovação para o ingresso no PPPD da FEF-UNICAMP se dará mediante o atendimento dos seguintes 
critérios: 
Para a Modalidade Com Bolsa de Estudo 
Para o candidato: 
- Ter concluído o doutorado há menos de sete anos 
- Ser financiado por bolsa de pós-doutorado ou bolsa equivalente de alguma agência de fomento; 
Para o supervisor: 
- Estar credenciado no Programa de Pós-Graduação da FEF-UNICAMP como docente permanente. 
- Justificar a contribuição do interessado para o grupo no qual será realizado o estágio 
Plano de Trabalho 
- Entende-se por plano de trabalho constitui o detalhamento de todas as atividades a serem desenvolvidas pelo pós-
doutorando, com justificativa e cronograma de execução. O plano de trabalho deverá conter atividades que contribuam com 
a graduação, a pós-graduação e/ou programas de extensão. 
- Entende-se por projeto de pesquisa, o documento elaborado para articular e organizar a proposta de pesquisa, contendo a 
formulação do problema, objetivo, justificativa, metodologia e cronograma de execução. O projeto de pesquisa deve estar 
obrigatoriamente incluído no Plano de Trabalho. 
 
Para a Modalidade Sem Bolsa de Estudo ou Com afastamento remunerado ou anuência de ingresso no Programa pela 
instituição de pesquisa e ensino, órgão público, empresa ou instituição privada com quem mantem vínculo funcional ou 
empregatício. 
 
 
Para o candidato: 
- Ter concluído o doutorado há menos de 7 anos 
- Ter artigo científico aceito ou publicado em periódicos com indexação no Web of Science e Scopus e adicionalmente 
Scielo Brasil para a área de humanidades; livro ou capítulo de livro como L1, CL1, L2 ou CL2, como primeiro autor, 
derivados de sua tese de doutorado.  
- Entregar as informações referentes aos livros, quando for o caso, para análise 
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- Tempo mi ́nimo de dedicac ̧a ̃o de 20 horas semanais 
 
Para o supervisor 
- Estar credenciado no Programa de Pós-Graduação da FEF-UNICAMP como docente permanente. 
- Justificar a contribuição do interessado para o grupo no qual será realizado o estágio 
Plano de Trabalho 
- Entende-se por plano de trabalho constitui o detalhamento de todas as atividades a serem desenvolvidas pelo pós-
doutorando, com justificativa e cronograma de execução. O plano de trabalho deverá conter atividades que contribuam com 
a graduação, a pós-graduação e/ou programas de extensão. 
- Entende-se por projeto de pesquisa, o documento elaborado para articular e organizar a proposta de pesquisa, contendo a 
formulação do problema, objetivo, justificativa, metodologia e cronograma de execução. O projeto de pesquisa deve estar 
obrigatoriamente incluído no Plano de Trabalho. 
 
 
Artigo 6º - Após a cessação da participação no PPPD, o Pesquisador de Pós-Doutorado deverá elaborar relatório de 
atividades, que deverá receber parecer do supervisor e ser submetido para apreciação da Congregação da FEF. 
 
Artigo 7º – Em caso de renovação, findo o período de permanência no PPPD, por motivo de cessação do financiamento do 
Projeto de Pós-Doutorado, cessação da bolsa ou término do prazo, o pesquisador poderá pleitear renovação de sua 
participação no programa desde que o limite máximo de permanência no PPPD não tenha sido atingido. 
Parágrafo único. O processo de renovação da participação no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado deverá ser 
submetido à aprovação da Congregação da FEF. 
 
Artigo 8º - Esta Resolução entra em vigor em 09.11.2022, revogadas as disposições em contrário, especialmente a 
Resolução Congregação-FEF Nº 87/2018. 
 
  

Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
XX de XXX de XXXX 
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ATO DE NOMEAÇÃO DO COMITÊ EDITORIAL 

 

Campinas, 26 de setembro de 2022. 

Caro Prof. Dr. Odilon José Roble 

Presidente da Congregação da Faculdade de Educação Física da Unicamp 

  

Em nome do comitê editorial da revista Conexões, reunido em 26 de setembro de 2022, nos 

termos da Resolução CONGREGAÇÃO-FEF Nº 25/2019, de 26 de junho de 2019, como editor com 

mandato inicial estipulado pela PORTARIA DO DIRETOR no. 17/2022 de 15 de agosto de 2022, venho 

publicar e solicitar a homologação do ato de nomeação de novos membros Comitê Editorial por 

parte deste egrégio colegiado, segue-se: 

- Profa. Dra. Eliana Toledo, editora de área, com mandato inicial em 03 de outubro de 2022 

até 15 de junho de 2024. 

- Prof. Dr. Marco Carlos Uchida, editor de área, com mandato inicial em 03 de outubro de 

2022 até 15 de junho de 2024. 

 

Atenciosamente,  

 

 

Prof. Dr. Alcides José Scaglia 
Editor Pro Tempore 
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RESOLUÇÃO INTERNA DEFH-FEF Nº 25/2022 
 

 
 

 
O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E HUMANIDADES da Faculdade de 

Educação Física - UNICAMP, em reunião ordinária realizada em quatorze de setembro de 

dois mil e vinte e dois, aprovou o parecer circunstanciado sobre o Projeto de Pesquisa e 

plano de atividades do Prof. Dr. Felipe Tavares Paes Lopes, bem como sua admissão 

para o cargo de Professor Doutor, regime RTP, com extensão para o RDIDP, na Área de 

Educação Física e Sociedade, na disciplina EF413 - Sociologia do Esporte. 

 

 

 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 

                                                                                                            07 de outubro de 2022 

 

 

 

 
 

Profª. Drª. Elaine Prodócimo 
Chefe substituta do Departamento de 

Educação Física e Humanidades 
FEF/Unicamp 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Faculdade de Educação Física

Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas/SP – CEP 13083-851
Fone: (19) 3521-6620 – FAX: (19) 35216750

Campinas, 13 de setembro de 2022.

PARECER

Assunto: Parecer sobre Plano de Trabalho para Admissão em RDIDP do Prof. Dr. 

Felipe Tavares Paes Lopes, no âmbito do DEFH.

  Na documentação enviada, o professor proponente apresenta um plano com 

metas claras nos campos da Pesquisa; do Ensino de Graduação; Ensino de Pós-

graduação; Orientações; Extensão; Gestão; e Internacionalização. Além disto, apresenta 

seu projeto de pesquisa em andamento, denominado “Na trama das lutas antifascistas e 

das críticas à indústria futebolística: comunicação, resistência e ativismo”, financiado 

pela FAPESP (Auxílio a Projeto Regular, Processo N. 2020/03906-4). 

Seu plano de trabalho é muito bem articulado e orientado na centralidade da 

pesquisa como principal fomentadora de suas ações no ensino e extensão. Desse modo, 

assim que o docente assumir suas responsabilidades na universidade, terá um 

norteamento muito preciso para a organização do seu trabalho docente. Destaco, 

outrossim, que no ensino de graduação, além da Sociologia do Esporte, o docente se 

disponibiliza a oferecer disciplinas optativas e/ou demandadas pela FEF-Unicamp. Essa 

perspectiva colaborativa com a faculdade é evidenciada também no desejo do docente 

em criar parceiras de pesquisa com docentes da FEF.

O docente ingressa na universidade com um projeto de pesquisa financiado pela 

FAPESP, o que indica que futuras publicações estão projetadas em curto e médio 

prazos. Essa produção acadêmica somada ao histórico do pesquisador evidencia um 

perfil que o credencia para a composição do corpo docente do Programa de Pós-

graduação em Educação Física. O docente expressa este desejo em seu plano no que diz 

respeito também às orientações de doutorado, mestrado e iniciação científica.

No campo da extensão, o docente projeta o oferecimento de um curso sobre 

mediação de conflitos no âmbito esportivo; a organização de um evento sobre fascismo 

e intolerância no esporte; o estabelecimento de um fórum permanente no âmbito de um 

grupo de pesquisa;  ações de divulgação científica; elaboração de pareceres em bancas 

examinadoras, periódicos e agências de fomento; e o desenvolvimento de cooperações 

internacionais e nacionais com caráter extensionista. 
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O docente projeta sua inserção internacional por meio de intercâmbios 

promovidos pelo grupo de pesquisa com colaboradores de instituições estrangeiras; 

institucionalização de convênios internacionais com universidades; colaboração na 

publicação de artigos com pesquisadores de outros países; publicação de resultados de 

pesquisas em periódicos internacionais e em língua estrangeira; e apresentação de 

resultados das pesquisas em eventos internacionais.

No âmbito da Gestão, o docente se compromete em colaborar em processos 

administrativos da unidade, participando de comissões, conselhos e outros. 

Por fim, observamos que o plano de trabalho do docente é estruturado para a 

construção de uma carreira marcada pela pesquisa, sendo que ela é identificada como 

eixo principal de ações que orbitam o desenvolvimento acadêmico/científico do esporte 

como objeto das ciências humanas. Logo no início do plano de trabalho, o professor 

apresenta ações e estratégias necessárias para o cumprimento de seus objetivos, como a 

organização de um grupo cadastrado no DGP do CNPq, no qual serão “desenvolvidas 

pesquisas sobre os mais variados conflitos existentes no campo esportivo, focalizando 

como são definidos e concebidos pela sociedade em geral”.

Foi uma honra para nós a elaboração deste primeiro de muitos pareceres que 

serão realizados em relação à carreira deste novo colega. É com muita felicidade que 

recebemos em nossa faculdade mais um docente que fortalecerá a produção do 

conhecimento oriunda do diálogo com as ciências humanas no campo da Educação 

Física. A inserção do docente em regime de trabalho integral (RDIDP) será primordial 

para a sustentação de seu plano, que, certamente, também promoverá, em uma 

perspectiva coletiva, a manutenção do reconhecimento acadêmico do DEFH, além de  

viabilizar uma relevante subárea, a Sociologia do Esporte, na Faculdade de Educação 

Física da Unicamp. 

Mediante as considerações aqui expostas, emitimos parecer favorável à 

aprovação do plano de trabalho ora apresentado.  Sem mais para o momento, subscrevo-

me. 

Prof. Dr. Edivaldo Góis Junior 
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RESOLUÇÃO INTERNA DEFH-FEF Nº 28/2022 
 

 
 

 
O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E HUMANIDADES da Faculdade de 

Educação Física - UNICAMP, em reunião realizada em quatorze de setembro de dois mil 

e vinte e dois, aprovou o Parecer circunstanciado sobre o Projeto de Pesquisa e o Plano 

de Atividades da Profa. Dra. Sílvia Cristina Franco Amaral, bem como sua admissão para 

o cargo de Professor Titular, nível MS6, em RTP, na área de Educação Física e 

Sociedade, na disciplina EF832 - Políticas Públicas em Educação Física, com extensão 

para o regime RDIDP. 

 

 

 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 

15 de setembro de 2022 

 

 

 

 

 
 

Prof. Dr. Odilon José Roble 
Docente do Departamento de 

Educação Física e Humanidades 
Diretor da Faculdade de Educação Física 

FEF/Unicamp 
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PARECER REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PROVIMENTO DO 

CARGO DE PROFESSOR TITULAR 

 

Profa. Dra. Silvia Cristina Franco Amaral 

 

O presente parecer refere-se ao Plano de Atividades para contratação em RDIDP 

da Profa. Dra. SILVIA CRISTINA FRANCO AMARAL, referente ao concurso público 

de provas e títulos para provimento do cargo de Professor Titular, nível MS-6 em RTP, 

com opção preferencial para o RDIDP, na área de Educação Física e Sociedade, na 

disciplina EF-832 - Políticas Públicas em Educação Física, do Departamento FEF 

Multidepartamental da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de 

Campinas. Após análise do Plano de Atividades e do Projeto de Pesquisa apresentados 

passo a emitir parecer conforme descrição que segue. 

A professora Silvia, ingressou na Unicamp em março/2004, em 2011 obteve o 

título de Livre Docente. Faz parte do Departamento de Educação Física e Humanidades 

(DEFH), em que atua como chefe no presente momento, já havendo assumido esse 

cargo em outra ocasião. É professora credenciada no Programa de Pós-Graduação da 

FEF desde março/2005, compondo a área Educação Física e Sociedade, e a linha de 

pesquisa Esporte, Lazer e Sociedade, apresentando quantidade expressiva de 

orientações de mestrado e doutorado contando, inclusive com supervisão de estágio de 

pós-doutoramento. Ministra regularmente disciplinas na pós-graduação. Tem forte 

inserção em comunidades e associações científicas, tendo atuado como coordenadora do 

Fórum de Pós-Graduação da área Sócio Cultural do Colégio Brasileiro de Ciências do 

Esporte (CBCE) entre 2016 e 2020.Cabe destaque suas parceiras nacionais e 

internacionais que tem lhe rendido projetos e publicações conjuntas com diferentes 

grupos de diferentes países. Participa de grande quantidade de bancas de pós-graduação 

demonstrando sua inserção e relevância em seu campo de estudo. Na graduação atua 

sistematicamente ministrando disciplinas e orientando projetos de IC e TCCs, além de 

desenvolver projetos de extensão na unidade e participar ativamente das atividades 

administrativas e de gestão na unidade e também na universidade. 

PARECER DEFH nº 22/2022

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 206E66A7 5B504DF0 894C336B 04463439

23



Em seu plano de atividades é possível verificar a continuidade do trabalho 

realizado pela professora até o momento, mantendo as grandes contribuições para a FEF 

e para a área da Educação Física de maneira geral. Todas as atividades propostas são 

condizentes e coerentes com seus estudos. A professora destaca a continuidade na 

atuação nos 3 âmbitos: pesquisa, ensino e extensão.  

 Em relação à pesquisa, além do seguimento nas orientações a profa. Dra. Silvia 

Amaral apresenta projeto intitulado Cartografia Social, Lazer e Práticas Corporais na 

Natureza: Campinas/São Paulo, que tem como objeto: Um olhar para conhecimento 

territorial crítico dos territórios e das sociabilidades nos espaços em Campinas/SP. E 

como objetivo se propõe ainvestigar as práticas corporais na natureza no município de 

Campinas/SP por meio da análise dos planos diretores e de uma cartografia social dos 

espaços de natureza destinados à sociabilidade na mancha urbana do município. Para 

tanto a professora pretende realizar estudo qualitativo descritivo que terá como fonte de 

dados documentos como os planos diretores da cidade de Campinas e as legislações do 

município relacionadas ao tema. A pesquisa proposta no presente plano de atividades é 

completamente coerente com os estudos realizados pela professora e sua área de atuação 

e orientação tanto na graduação quanto na pós-graduação da FEF. 

Também em relação à pesquisa em seu plano de atividades a professora destaca 

a coordenação do Grupo de Estudos e Pesquisa em Políticas Públicas e Lazer, o 

seguimento com as parcerias nacionais e internacionais, a participação em reuniões 

científicas da área, a sequência na captação de recursos para desenvolvimento de 

projetos de pesquisa, a participação em bancas e a emissão de pareceres às agências de 

fomento e revistas científicas. 

No âmbito do ensino a professora Silvia seguirá ministrando as disciplinas 

EF711 - Lazer e sociedade; EF832 – Políticas Públicas em Educação Física; EF714. 

Pesquisa em Educação Física II; EF814. Seminário de Monografia, além de retomar a 

disciplina eletiva EF961 – Escalada e Técnicas Verticais. Na pós graduação seguirá sua 

atuação ministrando a disciplina FF178 – Políticas Públicas de Educação Física. Vale 

destacar que todas as disciplinas ministradas pela professora Silvia são completamente 

condizentes com seu campo de estudo e contam com alto número de estudantes 

matriculados. 

Na extensão apresenta a proposta de dois novos projetos: Escalada para 

crianças e adolescentes e Conhecendo a cidade por meio de caminhadas fotográficas, 
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ambos relevantes e condizentes com a sua área de atuação e estudo na Educação Física, 

também relacionados à disciplina que oferece na graduação (EF961) e o projeto de 

pesquisa proposto. 

Se dispõe ainda a seguir atuando no campo administrativo em representações 

dentro e fora da FEF. 

A trajetória acadêmica e profissional da colega Profa. Dra. Silvia Cristina Franco 

Amaral, permite afirmar que sua contratação como professora titular MS-6 trará 

importantes contribuições para a área de Educação Física e Sociedade, para o 

Departamento de Educação Física e Humanidades e para a Educação Física de maneira 

geral. 

Pelo exposto encaminho ao Departamento de Educação Física e Humanidades 

Parecer favorável à aprovação do Plano de Atividades e do Projeto de Pesquisa e à 

contratação da Profa. Dra. SILVIA CRISTINA FRANCO AMARAL na condição de 

professora titular da Unicamp, recomendando que a mesma seja encaminhada com 

extensão em regime de RDIDP. 

 

 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 13 de setembro de 2022 

 

 

 

Profa. Dra. Elaine Prodócimo 

Mat. 28493-4 

DEFH/FEF/UNICAMP 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

Faculdade de Educação Física 
Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada 

Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas/SP – CEP 13083-851 
Fone: (19) 3521-6620  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO INTERNA DEAFA-FEF 18/2022 
 
 
 
 

O DEPARTAMENTO DE ESTUDOS DA ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA da Faculdade de 

Educação Física – UNICAMP, em  reunião ordinária realizada em cinco de outubro de dois 

mil e vinte e dois, aprovou o parecer circunstanciado sobre o Projeto de Pesquisa e plano de 

atividades do Prof. Dr. Luiz Gustavo Bonatto Rufino, bem como sua admissão para o cargo 

de Professor Doutor, regime RTP, com extensão para o RDIDP, na Área de Educação Física 

e Sociedade, na disciplina EF315 - Luta.  

 
 

                      Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
                                                                                                                07 de outubro de 2022 

 

 
 
 
 
 
 

Profa. Dra. Maria Luiza Tanure Alves 
Chefe do Departamento de 

 Estudos da Atividade Física Adaptada 
FEF/Unicamp 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
Faculdade de Educação Física 

Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada 
Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas/SP – CEP 13083-851 

Fone: (19) 3521-6620 – FAX: (19) 35216750 

 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
         12 de setembro de 2022. 

 
 
Assunto: 
Parecer sobre o ingresso do candidato Dr. Luiz Gustavo Bonatto Rufino, concurso para professor 
doutor na disciplina EF315-Luta. 
 

O presente  parecer sobre o ingresso do candidato Dr. Luiz Gustavo Bonatto Rufino foi baseado no coletivo de 

documentos apresentados: diplomas (graduações, mestrado e doutorado), certificado de especialização, 

declaração sobre o regime RDIDP, currículo Lattes, plano de trabalho e projeto de pesquisa. Através da análise 

curricular foi possível confirmar seu amplo conhecimento e aderência a área das lutas, modalidades esportivas 

de combate e artes marciais, o que pode ser ratificado pelas publicações de artigos, organização de livros e 

capítulos de livros com a temática luta, além da sua atuação docente em área específica, o que é fundamental 

para a condução a frente da disciplina EF 315-Luta. O Dr. Ruffino atua também como docente do Programa de 

Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional (ProEF) pela Universidade Estadual Paulista “Júlio 

de Mesquita Filho” (UNESP), tendo também o papel de orientador. No tocante aos documentos, plano de 

trabalho e projeto de pesquisa, apresenta claramente as suas pretensões, e futuras ações em relação ao tripé 

da universidade, ensino, pesquisa e extensão, demonstrando seu entendimento sobre a seriedade de cada uma 

destas, e trazendo um bom equilíbrio, principalmente neste momento inicial como docente em uma 

universidade pública. Ressalto que o plano de trabalho está rico em detalhes, baseado em referenciais teóricos, 

e propostas interessantes para a formação de recursos humanos, tanto na graduação quanto na pós-

graduação, através da interdisciplinaridade e integração desse tripé. Sobre o projeto de pesquisa, este foi bem 

escrito, apresentando base teórica robusta, objetivo bem delineado, e método claro e detalhado, atendendo a 

temática do estudo. Sendo assim, atendendo o pleno alinhamento do perfil do candidato com o edital do 

concurso, encaminho ao DEAFA parecer favorável referente  ao ingresso do candidato Dr. Luiz Gustavo Bonatto 

Rufino para professor doutor na disciplina EF315-Luta no regime RDIDP da Unicamp. 

 

 

 

 

 
Prof.Dr. Marco Carlos Uchida 

Departamento de Estudos da Atividade  
Física Adaptada - FEF - UNICAMP  
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
Faculdade de Educação Física 

Departamento de Ciências do Esporte 
Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas/SP – CEP 13083-851 

Fone: (19) 3521-6620 
 

 

 
 
 
 

RESOLUÇÃO INTERNA DCE-FEF Nº 22/2022 

 

 

O DCE - Departamento de Ciências do Esporte da Faculdade de Educação Física - 

UNICAMP, em Reunião Ordinária realizada em cinco de outubro de dois mil e vinte e dois, 

aprovou o parecer circunstanciado sobre o Projeto de Pesquisa e plano de atividades da 

Profa. Dra. Júlia Barreira Augusto, bem como sua admissão para o cargo de Professor 

Doutor, regime RTP, com extensão para o RDIDP, na Área de Esporte e Treinamento, nas 

disciplinas: EF447 - Handebol, EF647 - Aprofundamento em Handebol, EF442 - Futebol de 

Campo, EF642 - Aprofundamento em Futebol de Campo, EF443 - Futsal, EF643 - 

Aprofundamento em Futsal.  

 

 

                                                                                              Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 

                                                                                                                07 de outubro de 2022 

 
 
 

 
 
 
 

Prof. Dr.  João Paulo Borin 

DCE - Departamento de Ciências do Esporte 

Diretor Associado FEF/UNICAMP 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
Faculdade de Educação Física 

Departamento de Ciências do Esporte 
Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas/SP - CEP 13083-851 

Fone: (19) 3521-6620 
 

 

 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 05 de outubro de 2022 

 

 

PARECER DCE 

PLANO DE TRABALHO PARA ADMISSÃO PROFESSOR DOUTOR 

PROFA. DRA. JÚLIA BARREIRA AUGUSTO  

 

A documentação enviada pela professora apresenta um plano de trabalho detalhado, 

consistente e sólida proposta, com perspectivas de atuação nos três eixos da Universidade - 

ensino, pesquisa e extensão, enfatizando a potencialidade do seu trabalho na FEF.  Seu plano 

é sustentado por abordagens teóricas sólidas que respeitam as diferentes etapas de formação, 

potencializam o esporte para o desenvolvimento humano e permitem o entendimento da 

complexidade do esporte, especialmente nas disciplinas do edital - futebol, futsal e handebol. 

A professora ressalta, em seu material, que “os conhecimentos e as linhas de investigação 

apresentadas também podem ser explorados em modalidades derivadas, como futebol de 

praia, futevôlei, futebol society, handebol de praia e de campo, assim como muitas outras 

práticas que se encontram em diferentes estágios de desenvolvimento”. 

Com relação ao ensino, a professora Júlia enfatiza as disciplinas do edital e a 

elaboração de diferentes projetos e possibilidades na carreira acadêmica, junto aos discentes. 

Também ressalta as múltiplas possibilidades de atuação dos esportes, que devem estar 

relacionadas aos conteúdos de cada disciplina.  

Com relação à pesquisa, pretende orientar iniciações científicas, trabalhos de 

conclusão de Cursos e projetos de Mestrado e Doutorado. Tem o interesse em se credenciar 

no Programa de Pós-graduação, para dar continuidade nos estudos desenvolvidos em sua 

trajetória, na área de Biodinâmica do Movimento e Esporte. Neste sentido, apresenta 3 

projetos relacionados aos esportes coletivos, todos em coerência com a área em questão. O 

primeiro deles - Aspectos políticos, econômicos e culturais para o desenvolvimento dos 

esportes - visa avaliar a influência dos aspectos políticos, econômicos e culturais de uma nação 

PARECER DCE nº 15/2022
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em seu sucesso esportivo internacional, por meio de plataformas digitais (World Bank, 

UNData, Our World in Data). O segundo projeto - Trajetórias e carreiras nos esportes coletivos 

- tem o objetivo de avaliar a carreira e a trajetória esportiva de atletas de futebol, futsal e 

handebol no Brasil, por métodos qualitativos. O terceiro projeto - Análise de desempenho nos 

esportes - visa identificar as características dos jogos oficiais e seus elementos determinantes 

para o sucesso nas partidas. A professora mostra, com relação à pesquisa, suas expectativas a 

curto, médio e longo prazo, ressaltando a parceria com outros docentes da FEF, com 

pesquisadores nacionais e internacionais, a organização de eventos científicos e a possibilidade 

de financiamento de projetos. Além disso, pretende oferecer outras disciplinas eletivas na pós, 

vinculadas ao catálogo vigente.   

Como atividades de extensão, descreve dois projetos a serem desenvolvidos no 

ambiente universitário. O primeiro visa o oferecimento de práticas esportivas para a 

comunidade, complementando o que já é oferecido na FEF e oportunizando a prática de 

handebol e futebol também para a população adulta. O segundo projeto destacado é o 

oferecimento de um curso de extensão regular, voltado para a análise de desempenho para 

trabalhar com esportes coletivos, buscando auxiliar tanto profissionais, quanto acadêmicos da 

área. 

Dessa maneira, com o plano de trabalho apresentado, o ingresso da professora Júlia 

em nosso quadro de docentes da FEF fortalecerá o Departamento de Ciências do Esporte, 

dando um salto de qualidade em sua produção acadêmico-científica, pois trata-se de uma 

profissional jovem, recém doutora, e que merece apoio integral da FEF-UNICAMP nesta fase 

inicial, por já ter demonstrado qualidade e profundidade em seus estudos, o que permitirá 

novos olhares e novas perspectivas para a Educação Física. 

  Pelo exposto, o Departamento de Ciências do Esporte encaminha à Congregação da 

FEF-UNICAMP a solicitação de contratação da Profa. Dra. JÚLIA BARREIRA AUGUSTO e que 

sejam envidados esforços para que o regime de contratação seja o RDIDP, conforme previsto 

no Edital do concurso. 

 

 

 
Profa. Dra. Paula Teixeira Fernandes  

Departamento de Ciências do Esporte  
FEF/UNICAMP  
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
Faculdade de Educação Física 

Departamento de Ciências do Esporte 
Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas/SP – CEP 13083-851 

Fone: (19) 3521-6620 
 

 

 
 
 
 

RESOLUÇÃO INTERNA DCE-FEF Nº 23/2022 

 

Ref.: Aprovação do Parecer sobre o ingresso no Programa de Pesquisador Colaborador 
 

O DCE - Departamento de Ciências do Esporte da Faculdade de Educação Física - 

UNICAMP, em Reunião Ordinária realizada em cinco de outubro de dois mil e vinte e dois, 

aprovou o Parecer referente ao ingresso no Programa Pesquisador Colaborador do Prof. Dr. 

Felipe Arruda Moura, no período de 10/11/2022 a 09/11/2025. 

 

 

                                                      Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 10 de outubro de 2022 

 

 

                                                                                               

 
 
 

 
 
 
 

Prof. Dr.  Paulo Cesar Montagner 
Chefe substituto do DCE - Departamento  

de Ciências do Esporte  
FEF/UNICAMP 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
Faculdade de Educação Física 

Departamento de Ciências do Esporte 
Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas/SP - CEP 13083-851 

Fone: (19) 3521-6620 
 

 

 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 03 de outubro de 2022 

 

 

PARECER DCE 

CREDENCIAMENTO PROF. FELIPE ARRUDA MOURA  

PESQUISADOR COLABORADOR NA PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

A solicitação feita pelo prof. dr. Sérgio Cunha referente ao cadastramento do Prof. Dr. Felipe 

Arruda Moura como Pesquisador Colaborador junto ao Laboratório de Avaliações em Esportes (LAES) da 

FEF-UNICAMP justifica-se pelas atividades que serão realizadas com base na “Biomecânica do 

movimento humano: como adquirir, interpretar e classificar dados de séries temporais usando técnicas 

de “machinelearning”. Com estas técnicas, o principal produto será o desenvolvimento de uma 

plataforma baseada em vídeo para o reconhecimento de movimento humano, de acordo com as 

características do movimento e do ambiente. Como detalhado em seu plano de atividades, ele mostra a 

relevância científica do projeto na área da Biomecânica, permitindo também a inserção de novas 

pesquisas, de graduação e pós-graduação, em nossa instituição. Seu curriculum é muito adequado para 

o pedido, mostrando seu envolvimento com as áreas de ensino, pesquisa e extensão na UEL, onde é 

professor associado. Vale ressaltar que o pedido já foi aprovado pela Comissão de Pesquisa da FEF.  

Diante destas informações, este parecer é favorável à aprovação do professor Felipe como 

Pesquisador Colaborador da FEF-UNICAMP.  

 
 

Profa. Dra. Paula Teixeira Fernandes  
Departamento de Ciências do Esporte  

FEF/UNICAMP  
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
Faculdade de Educação Física  

Departamento de Estudo da Atividade Física Adaptada  
Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas/SP, CEP 13083-851 

Fone: (19) 3521-6620 
 

 

 

 

 
RESOLUÇÃO INTERNA DEAFA-FEF 17/2022 

 

 

 

 

Ref.: Aprovação do Parecer sobre o ingresso no Programa de Pesquisador Colaborador 
 

O DEAFA - Departamento de Estudo da Atividade Física Adaptada da Faculdade de 

Educação Física - UNICAMP, em Reunião Ordinária realizada em cinco de outubro de dois 

mil e vinte e dois, aprovou o Parecer referente ao ingresso no Programa Pesquisador 

Colaborador do Prof. Dr. Ivan Luiz Padilha Bonfante, no período de 09/11/22 a 08/11/25. 

 

 

                                                      Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 07 de outubro de 2022 

 

 
 
. 

 

 

 

Profa. Dra. Maria Luiza Tanure Alves 
Chefe do Departamento de 

 Estudos da Atividade Física Adaptada 
FEF/Unicamp 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
Faculdade de Educação Física 

Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada 
Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas/SP – CEP 13083-851 

Fone: (19) 3521-6620 

 

 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 

05 de outubro de 2022. 

 

 

PARECER DEAFA 

 

Assunto: Ingresso no programa de Pesquisador Colaborador do Dr. Ivan Luiz Padilha 

Bonfante 

 

 

O Dr. Ivan Luiz Padilha Bonfante encaminhou documentação ao departamento referente a sua 

solicitação de ingresso no programa de Pesquisador Colaborador . 

 

Após análise da documentação apresentada e do Parecer da Comissão de Pesquisa da FEF, 

destaca-se que:  

 

1) titulou-se na pós-graduação junto ao Programa da Educação Física (Mestrado e 

Doutorado); 

2) mantém colaborações em projetos, co-orientações e publicações junto ao Laboratório 

de Fisiologia do Exercício da FEF-Unicamp, além de outras colaborações na Unicamp 

(OCRC, IB, FCM); 

3) atua como docente no ensino superior em diversas instituições, incluindo Instituto 

Federal de São Paulo e sua participação como PED na UNICAMP; 

4) mantém produção científica regular e de impacto na área da educação física (Web of 

Science e Scopus), em especial as relacionadas a atividade física adaptada para grupos 

especiais;  

5) no plano de trabalho observa-se que o pesquisador dará continuidade como 

Pesquisador Colaborador em suas investigações nas temáticas desenvolvidas durante 

sua pós-graduação e em outras colaborações, sendo o projeto proposto (Respostas do 

treinamento combinado sobre hormônios e enzimas com ações insulinotrópicas em 

pacientes com sobrepeso e diabetes mellitus tipo 2: um estudo controlado 

randomizado) coerente com esta temática; 

 

 

Desta forma, externo parecer favorável ao ingresso do Dr. Ivan Luiz Padilha Bonfante junto ao 

Programa de Pesquisador Colaborador na UNICAMP. 

 

 

Mara Patrícia Traina Chacon Mikahil, matrícula 283789 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 
Avenida Érico Veríssimo, 701 – Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas, São Paulo, Brasil. CEP 13083-851  
Telefone: 55 19 3521-6603 / Fax: 3521-6750 – assessoria@fef.unicamp.br - www.fef.unicamp.br 

 

 
 

RESOLUÇÃO INTERNA DEFH-FEF Nº 20/2022 
 

 
 

Ref. Proposta do parecer sobre autorização para exercício simultâneo de atividades  
  
 
O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E HUMANIDADES da Faculdade de 

Educação Física - UNICAMP, em reunião realizada em quatorze de setembro de dois mil 

e vinte e dois, aprovou Parecer sobre autorização para exercício simultâneo de 

atividades por parte da Profa. Dra. Helena Altmann. 

 

 

 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 

15 de setembro de 2022 

 

 

 

 

 
 

Profª. Drª. Elaine Prodócimo 
Chefe substituta do Departamento de 

Educação Física e Humanidades 
FEF/Unicamp 
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PARECER

Assunto: parecer sobre autorização para exercício simultâneo de atividades por parte da 

Profa. Dra. Helena Altmann

A Profa. Helena Altmann apresenta uma solicitação para ministrar uma aula no 

curso online de “Educação Física escolar: Fundamentos teóricos metodológicos da 

Educação Física Escolar”, organizado Encontro Eventos (CNPJ 10.600.558/0001-61). 

A professora. já havia participado anteriormente da primeira turma do mesmo 

evento tendo sua participação aprovada pelo DEFH em fevereiro do presente ano. Trata 

de atividade pontual que somam 3 horas. A aula será ministrada no dia 19 de novembro 

de 2022, sábado, das 9h às 12h de maneira presencial e virtual simultaneamente. A 

professora está ciente das normas estipuladas pela Deliberação CONSU A-02/2001. 

Sendo que a carga horária e os percentuais de recolhimento de taxas à universidade 

estão previstas e não infringem os limites impostos pela normativa

Sua participação certamente será relevante aos participantes do curso, pois 

poderá partilhar de seus estudos e conhecimentos sobre a área visto ser uma importante 

referência no tema e tem aprofundado o debate sobre as questões de gênero que 

envolvem as aulas de Educação Física na escola. Sua trajetória acadêmica tem 

destacada relevância no campo, o que precede sua colaboração em atividades de 

extensão que objetivam o aperfeiçoamento da formação de professores e professoras.

Desta forma, manifesto-me favorável a aprovação de sua participação.

Cidade Universitária Zeferino Vaz, 13 de setembro de 2022.

Profa. Dra. Elaine Prodócimo
Mat. 28493-4

DEFH/FEF/UNICAMP

PARECER DEFH nº 23/2022

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 8AA163EC 655D4F0F 8457F009 08DC0E35

69



Documento assinado eletronicamente por Elaine Prodócimo, PROFESSOR ASSOCIADO II, em 26/10/2022, às 08:43
horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
8AA163EC 655D4F0F 8457F009 08DC0E35

70



 

Universidade Estadual de Campinas 
Faculdade de Educação Física 

Coordenadoria de Extensão 

 
 

 

Av. Érico Veríssimo, 701 – Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas, São Paulo, Brasil, CEP: 13083-851 
Telefone: 55 19 35216614 – codesp@fef.unicamp.br – www.fef.unicamp.br/extensão 

 

RESOLUÇÃO INTERNA COMEX FEF Nº 33/2022 

 

Ref: Projeto de Extensão – Futsal 

para Crianças com Síndrome de 

Down. 

 

 

A Comissão de Extensão da Faculdade de Educação Física da Universidade 

Estadual de Campinas, em sua reunião ordinária, realizada no dia 24 de outubro 

de 2022, ratificou a aprovação do parecer quanto ao mérito emitido pelo 

Departamento de Ciência do Esporte para o oferecimento do Projeto de Extensão 

“Futsal para Crianças com Síndrome de Down”, no período de março a 

junho/2023. Proponente: Profa. Dra. Paula Teixeira Fernandes. 

  

 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 

25 de outubro de 2022. 

 

 

 

Profa. Dra. Karine Jacon Sarro 

Coordenadora de Extensão 

Presidente da COMEX/FEF/UNICAMP 

 

RESOLUÇÃO CODESP nº 33/2022

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 39E331E9 606B446A 8E584AAA C36ED0CF

71



Documento assinado eletronicamente por Karine Jacon Sarro, COORDENADOR DE EXTENSÃO, em 25/10/2022, às
18:16 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
39E331E9 606B446A 8E584AAA C36ED0CF

72



 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
Faculdade de Educação Física 

Departamento de Ciências do Esporte 
Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas/SP - CEP 13083-851 

Fone: (19) 3521-6620 
 

 

 

Campinas, 08 de setembro de 2022. 

 

 

Parecer do oferecimento do Projeto de Extensão - FUTSAL PARA CRIANÇAS COM 

SÍNDROME DE DOWN 

 

 

Trata-se de parecer referente a solicitação de oferecimento de projeto de extensão, pela 

professora Dra. Paula Teixeira Fernandes, denominado FUTSAL PARA CRIANÇAS COM SÍNDROME 

DE DOWN. Tem como objetivo facilitar o desenvolvimento integral das pessoas com SD, por meio 

da prática do futsal, com ênfase na melhora da autonomia, da qualidade de vida, da coordenação 

motora e do equilíbrio nas mesmas. Seu oferecimento está previsto para início no primeiro 

semestre de 2023. 

A proposta está em consonância com a área de estudos e pesquisas da proponente e terá 

seu oferecimento nas dependências da FEF/UNICAMP, gratuitamente, contará com a colaboração 

de dois alunos da faculdade, o que caracteriza uma contribuição para a formação acadêmica, bem 

como um serviço inestimável à sociedade. 

 

Sendo assim, recomendo a aprovação. 

 

 

Prof. Dr. Orival Andries Junior 

 

 

 

  

PARECER DCE nº 13/2022

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
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RESOLUÇÃO INTERNA COMEX FEF Nº  34/2022 

 

Ref: Projeto de Extensão – 

Escalada Esportiva: Muro e 

Boulder. 

 

 

A Comissão de Extensão da Faculdade de Educação Física da Universidade 

Estadual de Campinas, em sua reunião ordinária, realizada no dia 24 de outubro 

de 2022, ratificou a aprovação do parecer quanto ao mérito emitido pelo 

Departamento de Educação Física e Humanidades para o oferecimento do Projeto 

de Extensão “Escalada Esportiva: Muro e Boulder”, no período de 09/03 a 

23/06/2023. Proponente: Profa. Dra. Silvia Cristina Franco Amaral. 

  

 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 

24 de Outubro de 2022. 

 

 

 

Profa. Dra. Karine Jacon Sarro 

Coordenadora de Extensão 

Presidente da COMEX/FEF/UNICAMP 

 

RESOLUÇÃO CODESP nº 34/2022

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 5031AFD4 B3274D96 B7A4192A D045F05B
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
Faculdade de Educação Física 

Departamento de Educação Física e Humanidades 
Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas/SP – CEP 13083-851 

Fone: (19) 3521-6618 – Fax: (19) 3521-6780 
_____________________________________________________________________________________ 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 

Campinas, 4 de outubro de 2022. 

 

PARECER 

 

Assunto: Projeto de Extensão Universitária apresentado pela Profª. Drª. Silvia Cristina 

Franco Amaral 

 

O presente parecer tem como objetivo analisar a criação do Projeto de Extensão 

Universitária: Escalada esportiva – muro e boulder sob responsabilidade da Profª. 

Drª.Silvia Cristina Franco Amaral. 

O projeto prevê o oferecimento de sete turmas com 15 vagas cada. As aulas 

serão oferecidas tendo como metodologia a aprendizagem de técnicas de segurança e 

movimentações básicas da escalada.As turmas terão uma cobrança de 180 reais por 

semestre e está prevista a utilização dos recursos do projeto para a compra de materiais 

do projeto, pagamento de bolsistas e pagamento para a coordenadora do projeto.  

 Trata-se de um importante projeto de Extensão para oferecer à comunidade aulas 

de escalada colocando a FEF com uma referência no tema.Mediante as considerações 

aqui expostas, sou favorável à realização do projeto de extensão. 

Sem mais para o momento, subscrevo-me.  

 

 

Prof. Dr. Sérgio Settani Giglio 

Departamento de Educação Física e Humanidades 

Universidade Estadual de Campinas  

 

PARECER DEFH nº 20/2022
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RESOLUÇÃO INTERNA COMEX FEF Nº 35/2022 

 

Ref: Curso de Curta Duração – 

Manutenção, Segurança e Técnicas 

Básicas em Escalada. 

 

 

A Comissão de Extensão da Faculdade de Educação Física da Universidade 

Estadual de Campinas, em sua reunião ordinária, realizada no dia 24 de outubro 

de 2022, ratificou a aprovação do parecer quanto ao mérito emitido pelo 

Departamento de Educação Física e Humanidades para o oferecimento do curso de 

curta duração “Manutenção, Segurança e Técnicas Básicas em Escalada”, no 

período de 05 a 10/12/2022. Proponente: Profa. Dra. Silvia Cristina Franco Amaral. 

 

 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 

24 de Outubro de 2022. 

 

 

 

Profa. Dra. Karine Jacon Sarro 

Coordenadora de Extensão 

Presidente da COMEX/FEF/UNICAMP 

 

RESOLUÇÃO CODESP nº 35/2022

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
Faculdade de Educação Física 

Departamento de Educação Física e Humanidades 
Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas/SP – CEP 13083-851 

Fone: (19) 3521-6618 – Fax: (19) 3521-6780 
_____________________________________________________________________________________ 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 

Campinas, 4 de outubro de 2022. 

 

PARECER 

 

Assunto: Programa de Extensão em Esportes apresentado pela Profª. Drª. Silvia Cristina 

Franco Amaral 

 

O presente parecer tem como objetivo analisar a criação do Programa de 

Extensão em Esportes do seguinte projeto: Curso de manutenção, segurança e técnicas 

básicas em escalada sob responsabilidade da Profª.Drª.Silvia Cristina Franco Amaral. 

O objetivo geral do curso é o ensino de técnicas de segurança para a prática da 

escalada. Além disso, o projeto em questão pretende reativar as atividades do Grupo de 

Escalada Esportiva da Unicamp (GEEU), bem como uma disciplina eletiva e o projeto 

de extensão vinculado à prática da escalada. 

O curso em questão acontecerá de 5 a 10 de dezembro (segunda a sábado), a 

partir das 18h e terá 30 vagas. Haverá a cobrança de 110 reais, sendo que o valor será 

revertido para a compra de materiais para o muro de escalada e também para a 

realização de um coffe break com as pessoas matriculadas no curso. 

 Mediante as considerações aqui expostas, sou favorável à realização do curso.  

Sem mais para o momento, subscrevo-me.  

 

 

Prof. Dr. Sérgio Settani Giglio 

Departamento de Educação Física e Humanidades 

Universidade Estadual de Campinas  

 

PARECER DEFH nº 21/2022

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
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PPARECER DA RELATOR DA(O) COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”

05 de agosto de 2022        

 

 

Trata-se de parecer a respeito das atividades de ensino na graduação realizadas pelo Prof. Dr.
Edivaldo Góis Júnior, docente do Departamento de Educação Física e Humanidades, no período
de 01/08/2018 a 31/07/2022.

Em relação às atividades didáticas, o docente ministrou quatro disciplinas diferentes para os
cursos diurnos e noturnos (EF112, EF312, EF413 e EF614), além das disciplinas de orientação de
trabalho de conclusão de curso (EF714), em um total de 29 turmas, 1084 alunos, perfazendo um total
de 870 horas. Merece destaque que as médias anuais de número de turmas (7,26), de alunos (as)
(271,37) e horas ministradas (217,8h) estão acima da média anual por docente dessa unidade (5,41
turmas/174,83 alunos/197,86h). O Prof. Edivaldo Góis Júnior tem como característica em sua
trajetória acadêmica, ministrar disciplinas obrigatórias que dialogam com as ciências humanas,
assim como expõe o presente relatório as seguintes disciplinas:

EF 112 – “História da Educação Física” em parceria com a Profa. Dra. Carmen Lucia Soares;

EF312 - “Teorias da Educação Física”;

EF 614 - “Pesquisa em Educação Física I”;

EF413 - Sociologia do Esporte, disciplina que ministrou, em colaboração com outras discentes,
durante este último triênio para colaborar com a Unidade , após a aposentadoria da docente que a
ministrava.

 

Em sua autoavaliação, o Prof. Edivaldo destaca: “As atividades relacionadas ao ensino de
Graduação são fundamentais, pois articuladas à pesquisa fornecem aos discentes, a possibilidade de
diálogo entre o que é pesquisado e o que é ensinado no âmbito da sala de aula, atestando sua
indissociabilidade. Tenho consciência que na medida em que planejo minhas aulas em consonância
com a produção científica, possibilito aos discentes uma iniciação profícua no campo acadêmico da
Educação Física.”.

Em relação às orientações, o referido docente orientou no período 21 alunos (as) no
Programa de Estágio de Capacitação Docente (PED) e 23 no Programa de Apoio ao Ensino de
Graduação (PAD), o que caracteriza um envolvimento representativo não apenas com os estudantes
de graduação, mas também com a colaboração na formação de futuros (as) docentes para o Ensino
Superior. Orientou três pesquisas de iniciação científica (duas bolsas CNPq e uma SAE) e cinco
estudantes para o trabalho de conclusão de curso (TCC), tendo mais quatro em andamento.
Participou como membro titular em oito bancas de Trabalho de Conclusão de Curso.

Além disso, o referido professor organizou junto ao Centro de Memória da Unicamp dois
eventos que também são possibilidades de interação com a graduação: "X Seminário Nacional do
Centro de Memória-Unicamp" e a "Exposição virtual: "Espaço Escolar e Experiência Educativa em
Campinas" (partes I e II)".
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Nesse período o docente foi responsável por quatro projetos de pesquisa com financiamento
e um sem financiamento, com temáticas que se relacionam também às disciplinas ministradas.

Considerando as atividades elencadas e tendo analisado o Relatório de Atividades
apresentado pelo Prof. Dr. Edivaldo Góis Júnior, encaminho à Comissão de Ensino da FEF-
UNICAMP parecer favorável a sua aprovação.

 

 

 

Profa. Dra. Laurita Marconi Schiavon

LAURITA MARCONI SCHIAVON 
FEF/DCE - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA
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PPARECER DA RELATOR DA(O) COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

PARECER

 

 O Prof. Dr. Edivaldo Gois Júnior ingressou como docente da FEF- Unicamp em  
15 de janeiro de 2013, sendo credenciado no Programa de Pós-Graduação em 
Educação Física como Professor Permanente na área de concentração Educação 
Física e Sociedade e enquadrado na carreira acadêmica como MS.3.2 desde 07 
/04/2020. No parecer abaixo, será avaliado apenas o conjunto das atividades  
desenvolvidas pelo referido docente na pós-graduação em Educação Física da 
FEF, uma vez que o mesmo também é credenciado como docente permanente 
na Programa de Pós-graduação em Educação da Faculade de Educação da  
UNICAMP. É lider do grupo de pesquisas “Corpo e Educação” e pesquisador do 
grupo “MARGEM: Laboratório de Pesquisa em Educação Física e Humanidades”, 
ambos cadastrados institucionalmente no CNPq.

Os indicadores presentes no RAD constatam sua intensa e qualificada 
presença em diferentes atividades, disciplinas, cursos e outras atividades 
relacionadas à Pesquisa, ao Ensino de Pós-graduação e as atividades 
referentes ao cotidicano da Pós-Graduação, como orientação de alunos, 
publicações e relatórios científicos, participação em eventos nacionais e   
internacionais, bancas de diferentes níveis, como membro do corpo 
editorial de periódicos, parecerista  de periódicos nacionais e ad hoc
internacionais e assessoria na Comissão de Avaliação da CAPES. 
Adicionalmente também foi analisado suas atividades de pesquisa, como 
coordenação de projetos e captação/apoio de agências de fomento. 

Ressalto que no corpo do relatório da Prof. Edivaldo, explicitamente   fica  
visível no conjunto de sua produção intelectual, nas disciplinas de Pós-
Graduação sob sua responsabilidade e nas ações temáticas de 
envolvimento de seu grupo de pesquisa e orientações registradas no RAD, 
a relacão com os campos da hhistória da educação, da saúde e/ou dos 

, e que vão ao encontro do campo do saber da esportes e educação física
área de concentração “Educação Física e Sociedade”, onde o docente está 
vinculado. Desse modo, ressalto a coerência e articulação de todos esses  
produtos com sua área de concentração, bem como com a linha de  
pesquisa “Corpo, Educação e Escola” que visa potencializar os estudos em 
Educação Física escolar, teorias de currículo e políticas educacionais, em 
particular, pesquisas sobre a Educação física na educação básica e suas 
relações com os processos de ensino, aprendizagem e desenvolvimento 
infantil; educação do corpo e representações identitárias (gênero, 
etnia, geração, classe e outras); eeducação do corpo e práticas sociais
 (violência, consumo, , mídias, políticas); e saúde história do corpo e 
estudos filosóficos sobre as práticas corporais em diferentes tempos e 

.espaços
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Com relação as atividades de , o docente EEnsino de pós-graduação
ministrou no período 12 disciplinas na pós-graduação, sendo que no 
Programa de Pós-graduação em Educação Física ofereceu em 2020 a 
disciplina FF153 “História do Corpo e Educação Física” , de 6 créditos para 
12 estudantes. A disciplina tem relação direta com o projeto de pesquisa  
no campo da Educação Física, evidenciando mais uma vez a coerência 
entre pesquisa e ensino. Foi destacado na autovaliação do docente, “que  
esta disciplina não é obrigatória, despertou o interesse dos alunos de pós-   
graduação que não trabalhavam com pesquisa histórica, o que permitiu 
um olhar diversificado sobre o objeto de estudo Corpo nas humanidades”. 
Esta disciplina faz parte do rol de disciplinas da Área de Concentração 
“Educação Física e Sociedade”, caracterizada pela interdisciplinaridade 
entre a Educação Física e as Ciências Humanas, e no caso do Prof. 
Edivaldo nas relações com a História.
Em relação a , vale destacar que integração/contribuição com a graduação 
o docente orientou 05 (cinco) Trabalhos de Conclusão de Curso de 
graduação (TCC), 03 projetos de iniciação cientifica (2 bolsa PIBIC/CNPq e 
01 bolsa SAE), adicionalmente também orientou 21 alunos de pós-
graduação no Programa de Estágio Docente (PED) e 23 alunos de 
graduação no Programa de Apoio Didático (PAD), com bolsa ou 
voluntários, em sua disciplinas na graduação. Em sua autoavaliação, o 
docente ressalta a importância das atividades relacionadas ao ensino de 
Graduação, pois possibilitam o “diálogo entre o que é pesquisado e o que  
é ensinado no âmbito da sala de aula, atestando sua indissociabilidade. 
Tenho consciência que na medida em que planejo minhas aulas em 
consonância com a produção científica, possibilito aos discentes uma 
iniciação profícua no campo acadêmico da Educação Física”.
Portanto, na , o docente contempla de dimensão Ensino de pós-graduação
forma amplamente satisfatória o seu envolvimento com o programa de 
pós-graduação e com os critérios estabelecidos pela área de Educação 
Física.
Na sequência, com relação a dimensão da PPesquisa/produção científica,
destaco alguns indicadores expressos no relatório, tais como a coordenação
/participação de projetos de pesquisa, produção/artigos/livros/capítulos, 
participação em eventos científicos e outras formas de produção
/divulgação. Volto a destacar que o docente apresenta uma excelente e 
qualificada produção científica voltado para área de humanidades, uma vez 
que publicou 13 artigos científicos em revistas de veiculação internacional 
e 02 em revistas nacionais totalizando 15 artigos no período. Vale destacar 
que 07 artigos foram publicados em periódicos classificados como A1 e A2 
e são referências nas áreas de História, Educação e Educação Física.
 
Também organizou um livro em parceria com os docentes Profa. Carmen   
Soares e o Prof. André Paulilo, o livro “Educação e Higiene: práticas 
educativas, cura e divertimento”, pela Editora Fino Traço, com 
financiamento da Capes. O livro contou com pesquisadores da Unicamp, 
Unifesp, UFRGS, PUC-SP, Udelar do Uruguai, do IF-Rio de Janeiro, e de 
Redes públicas de Educação Básica. Também publicou 05 capítulos de 
livros, sendo um desses capítulos “The Rise of Modern Sport in Fin de    
Siècle São Paulo: Reading Elite and Bourgeois Sensibilities, the Popular 
Press, and the Creation of Cultural Capital”, em parceria com Mark 
Dyreson do Departamento de Cinesiologia da Pennsylvania State 
University, publicado nos Estados Unidos no livro “Sport in the Americas”, 
Editora Routledge
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 Além disso, participou de eventos cientificos internacionais e nacionais 
com apresentação de trabalhos 05 trabalhos; ministrou 05 palestras, 
participou de 01 mesa-redonda e 01 seminário; também foi membro de 
comissão científica de um evento; organizou de 03 eventos científicos, 
destaco o VII Fórum de Pós-graduação em Ciências do Esporte que obteve 
apoio da FAPESP (Processo 2017/03795-5); participou do CAPES PRINT 
(proc 88881.311298) em dois projetos distintos da FEF.
No período coordenou 02 projetos de pesquisa, sendo um com 
financiamento da FAPESP (Proc. 2016/00617-6) e outro sem 
financiamento. Atualmente coordena 03 projetos em andamento. Obteve 
ainda reconhecimento nacional, pelo conjunto de sua produção científica 
como pequisador pelo CNPq, agraciado com Bolsa Produtividade em 
Pesquisa Nível 2, CA Educação (Proc. 304575/2021-6), cujo projeto 
“Práticas de educação física e representações sobre juventude e velhice 
nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro (1969-1988)”, dialoga 
plenamente com a área de humanidades da Educação Física.
 
Destaca-se ainda no período sua particação como Editor da Revista 
Conexões da Faculdade de Educação Física e parecerista em 24 ad hoc 
periódicos de veiculação nacional e internacional.
 

Portanto, na dimensão , o docente contempla de PPesquisa e Produção Científica
forma amplamente satisfatória o seu envolvimento com o programa de pós-
graduação e com os critérios estabelecidos pela área de Educação Física.

Na sequência, será apresentado os dados quantitativos referente as 
atividades , que representam, orientações de estudantes de Pós-graduação
em números, o envolvimento do referido docente na formação de recursos 
humanos (orientações) nos 03 (três) níveis acadêmicos (doutorandos, 
mestrandos e estudantes nos níveis iniciais da iniciação científica), à  
saber:
 
 
 
 

Tipo de 
orientação

Concluídas Em andamento Observações

Doutorado 01 05 01 FE
Mestrado 04 01 Todos na FEF
Iniciação 
Científica

03  02 com bolsa 
PIBIC/CNPq e 
01 SAE

Total 08 06  

 
 

 

No item participação em , destaca-se   BBancas de Conclusão na Pós-graduação
que o docente participou em 45 bancas de Pós-Graduação ( qualificações e   
defesas de mestrado e doutorado), sendo aproximadamente 1/3 de suas 
participações em bancas externas, o que demonstra o reconhecimento da 
produção e experiência do docente em sua área de conhecimento por seus   
pares. Além disto, participou em média de 11.5 bancas/ ano, portanto com 

 banca por mês nos ultimos 4 anos. Segue abaixo a tabela quase uma
descritiva da participação nas bancas:
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Tipo de Banca Examinadora
Participações

Doutorado – Defesa de Tese na Unicamp 07

Doutorado – Qualificação na Unicamp 09

Mestrado – Defesa de Dissertação na Unicamp 08

Mestrado – Qualificação na Unicamp 08

Doutorado - Defesa fora da Unicamp
07

Doutorado – Qualificação fora da UNICAMP
05

Mestrado – Defesa fora da UNICAMP
01

TOTAL 45

 
 
 
  
Em seu RAD ainda consta participações acadêmicas admininstrativas 
voltadas à Pós-graduação, foi Coordenador do Programa de Pós-Graduação 
em Educação Física da FEF, Presidente da CPG/FEF e representante da FEF 
na Comissão de Pós-graduação da UNICAMP de 01/01/2017 à 28/02/2019. 
Também foi Coordenador Associado do Centro de Memória Unicamp 
(CMU)  e membro do Conselho Editorial da “Resgate: revista 
interdisciplinar de cultura”, o que permitiu uma aproximação com 
trabalhos desenvolvidos no acervo do centro, com a conservação de 
documentos pertinentes à atuação de professores de Educação Física na 
cidade de Campinas desde a década de 1930.
 
 Recentemente  foi indicado como membro da Comissão de Avaliação 
Quadrienal da CAPES (período 2017-2020), sendo que contribuiu de forma 
relevante com as discussões e atualização do Qualis Livro da área de 
Educação Física, bem como dos critérios de avaliação dos Programas de 
Pós-graduação do CA 21 – Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e 
Terapia Ocupacional.
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Assim, diante do exposto acima,  exaro parecer favorável à   das AAPROVAÇÃO
atividades de pesquisa e pós-graduação do  relatório de atividades docente 
(RAD) do Prof. Dr. Edivaldo Gois Júnior no quadriênio (2018-2022), uma vez 
que atende todas as dimensões de atividades dispostas nos critérios de 
avaliação da área de Educação Física na CAPES, bem como o conjunto de 
suas atividades demonstra qualidade e coerência  com a área de 
concentração/linha de pesquisa que está vinculada.  Solicito o envio imediato 
para Comissão de Pós-Graduação para ciência e manifestação.

 

   Profa. Dra. Cláudia Regina Cavaglieri

Professora Livre Docente da Faculdade de 
Educação Física Universidade Estadual de 
Campinas
Membro titular da Comissão de Pós-graduação da 
FEF

 

 

CLAUDIA REGINA CAVAGLIERI 
FEF/DEAFA - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA
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PPARECER DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”

05 de agosto de 2022        

 

 

Trata-se de parecer a respeito das atividades de ensino na graduação realizadas pelo Prof. Dr.
Edivaldo Góis Júnior, docente do Departamento de Educação Física e Humanidades, no período
de 01/08/2018 a 31/07/2022.

Em relação às atividades didáticas, o docente ministrou quatro disciplinas diferentes para os
cursos diurnos e noturnos (EF112, EF312, EF413 e EF614), além das disciplinas de orientação de
trabalho de conclusão de curso (EF714), em um total de 29 turmas, 1084 alunos, perfazendo um total
de 870 horas. Merece destaque que as médias anuais de número de turmas (7,26), de alunos (as)
(271,37) e horas ministradas (217,8h) estão acima da média anual por docente dessa unidade (5,41
turmas/174,83 alunos/197,86h). O Prof. Edivaldo Góis Júnior tem como característica em sua
trajetória acadêmica, ministrar disciplinas obrigatórias que dialogam com as ciências humanas,
assim como expõe o presente relatório as seguintes disciplinas:

EF 112 – “História da Educação Física” em parceria com a Profa. Dra. Carmen Lucia Soares;

EF312 - “Teorias da Educação Física”;

EF 614 - “Pesquisa em Educação Física I”;

EF413 - Sociologia do Esporte, disciplina que ministrou junto de outras docentes, durante este
último triênio para colaborar com a Unidade, após a aposentadoria da docente que a ministrava.

 

Em sua autoavaliação, o Prof. Edivaldo destaca: “As atividades relacionadas ao ensino de
Graduação são fundamentais, pois articuladas à pesquisa fornecem aos discentes, a possibilidade de
diálogo entre o que é pesquisado e o que é ensinado no âmbito da sala de aula, atestando sua
indissociabilidade. Tenho consciência que na medida em que planejo minhas aulas em consonância
com a produção científica, possibilito aos discentes uma iniciação profícua no campo acadêmico da
Educação Física.”.

Em relação às orientações, o referido docente orientou no período 21 alunos (as) no
Programa de Estágio de Capacitação Docente (PED) e 23 no Programa de Apoio ao Ensino de
Graduação (PAD), o que caracteriza um envolvimento representativo não apenas com os estudantes
de graduação, mas também com a colaboração na formação de futuros (as) docentes para o Ensino
Superior. Orientou três pesquisas de iniciação científica (duas bolsas CNPq e uma SAE) e cinco
estudantes para o trabalho de conclusão de curso (TCC), tendo mais quatro em andamento.
Participou como membro titular em oito bancas de Trabalho de Conclusão de Curso.
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Além disso, o referido professor organizou junto ao Centro de Memória da Unicamp dois
eventos que também são possibilidades de interação com a graduação: "X Seminário Nacional do
Centro de Memória-Unicamp" e a "Exposição virtual: "Espaço Escolar e Experiência Educativa em
Campinas" (partes I e II)".

Nesse período o docente foi responsável por quatro projetos de pesquisa com financiamento
e um sem financiamento, com temáticas que se relacionam também às disciplinas ministradas.

Considerando as atividades elencadas e tendo analisado o Relatório de Atividades
apresentado pelo Prof. Dr. Edivaldo Góis Júnior, encaminho à Comissão de Ensino da FEF-
UNICAMP parecer favorável a sua aprovação.

 

  Profa. Dra. Laurita Marconi Schiavon

 

LAURITA MARCONI SCHIAVON 
FEF/DCE - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA
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PPARECER DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

A Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Educação Física da 
Universidade Estadual de Campinas, em sua 202ª Reunião Ordinária, realizada 
no dia 10 de agosto de 2022, homologou o parecer que aprova o relatório das 
atividades docentes desenvolvidas pelo Prof. Dr. Edivaldo

Gois Júnior, no período de 01/08/2018 a 31/07/2022.

RENATO BARROSO DA SILVA 
FEF/DCE - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA

92



Relatório de Atividades Docente 65/71 25/10/2022 14:15

PPARECER DA RELATOR DA(O) CONSELHO DEPARTAMENTAL / 
INTEGRADO

Conclusão: Aprovado

Comentários

Campinas, 01 de Setembro de 2022.

Departamento de Educação Física e Humanidades.

Trata-se de parecer referente às atividades docentes do Prof. Dr. Edivaldo Góis 

Júnior, docente do Departamento de Educação Física e Humanidades, realizadas no período 

de 01/08/2018 a 31/07/2022.

Para este fim, divido esta exposição em dois planos: no primeiro, com base no seu 

RAD, traço um panorama quantitativo de suas atividades referentes ao ensino na graduação, 

à pós-graduação, à divulgação de sua produção científica e atividades acadêmicas 

administrativas; para, em segundo plano, porém não menos importante, apresentar 

uma  análise qualitativa do referido relatório. 

O docente ministrou quatro disciplinas diferentes para os cursos diurnos e noturnos, 

a saber: EF 112, “História da Educação Física” em parceria com a Profa. Dra. Carmen 

Lucia Soares; EF 312, “Teorias da Educação Física”; EF 413, Sociologia do Esporte, EF 

614, “Pesquisa em Educação Física I”; EF 714 e EF 814, disciplinas essas referentes à 

orientação de trabalho de conclusão de curso. Ainda nessa seara, destaco que a sua docência 

deu-se para 29 turmas, 1084 alunos, perfazendo um total de 870 horas, indicadores que 

estão acima da média anual por docentes da FEF.

O docente orientou no período 21 alunos(as) no Programa de Estágio de Capacitação 

Docente (PED) e 23 no Programa de Apoio ao Ensino de Graduação (PAD), o que 

demonstra o seu envolvimento tanto com a prática docente como com o corpo de 

estudantes. Orientou três pesquisas de iniciação científica (duas bolsas CNPq e uma SAE) e 

cinco estudantes para o trabalho de conclusão de curso (TCC), sendo que há quatro em 

andamento. Participou como membro titular em oito bancas de Trabalho de Conclusão de 

Curso. 
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No tocante à pós-graduação, o professor Edivaldo está credenciado desde 2013 como 

professor permanente no programa de pós-graduação em Educação Física, na área de 

concentração Educação Física e Sociedade, linha de pesquisa Corpo, Educação e Escola. É 

líder do grupo de pesquisas “Corpo e Educação” e pesquisador do grupo “MARGEM: 

Laboratório de Pesquisa em Educação Física e Humanidades”, ambos cadastrados no CNPq. 

Destaco que o referido docente também está credenciado no programa de pós-graduação da 

Faculdade de Educação desta universidade 

Em relação às atividades de Ensino de pós-graduação, no período em análise o 

docente ministrou 11 disciplinas no programa de pós graduação da Faculdade de Educação 

e, em 2020, uma disciplina no Programa de Pós-graduação em Educação Física, a saber: FF 

153 “História do Corpo e Educação Física. 

No período coordenou 02 projetos de pesquisa, sendo um com 

financiamento  FAPESP (Proc. 2016/00617-6) e outro sem financiamento. Atualmente 

coordena 03 projetos em andamento; participou do CAPES PRINT (proc 88881.311298) em 

dois projetos distintos da FEF. É pesquisador pelo CNPq, contemplado com Bolsa 

Produtividade em Pesquisa Nível 2, CA Educação (Proc. 304575/2021-6), cujo projeto 

“Práticas de educação física e representações sobre juventude e velhice nas cidades de São 

Paulo e Rio de Janeiro (1969-1988)” reforça seu vínculo com a área de concentração e linha 

de pesquisa as quais está vinculado. O docente participou em 45  bancas de Pós-Graduação 

(qualificações e defesas de mestrado e doutorado), sendo aproximadamente 1/3 de suas 

participações em bancas externas. Esse indicativo deve ser reforçado, pois indica que 

participou em média de uma banca por mês nos últimos 4 anos. 

O referido docente tem destacada atuação nas orientações nos 03 (três) níveis 

acadêmicos (doutorandos, mestrandos e estudantes nos  níveis iniciais da iniciação 

científica), a saber: uma orientação de doutorado concluída e cinco em andamento; quatro 

de mestrado e uma em andamento e três de iniciação científica. 
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O docente apresenta notória produção científica. No período publicou 13 artigos 

científicos em revistas de veiculação internacional e 02 em revistas nacionais, perfazendo o 

total de 15 artigos. Sublinho que dessa produção 07 artigos compõem volumes de 

periódicos indexados no estrato A1 e A2 do qualis Capes, e que são referências nas áreas de 

História, Educação e Educação Física, demonstrando a qualidade de suas produções. Essa 

característica também se expressa em publicações com autores renomados nacionais e 

internacionais tanto da Educação Física como da Educação, indicando o reconhecimento 

dos pares em relação à produção intelectual do Prof. Edivaldo. Essas obras são: o livro 

“Educação e Higiene: práticas educativas, cura e divertimento”, pela Editora Fino Traço, 

com financiamento da Capes, organizado em parceria com a Profa. Carmen Lúcia Soares e 

com o Prof. André Paulilo. Essa publicação conta com a presença de pesquisadores da 

Unicamp, Unifesp, UFRGS, PUC-SP, Udelar do Uruguai, do IF-Rio de Janeiro e de Redes 

públicas de Educação Básica; o capítulo “The Rise of Modern Sport in Fin de Siècle São 

Paulo: Reading Elite and Bourgeois Sensibilities, the Popular Press, and the Creation of 

Cultural Capital”, escrito em parceria com Mark Dyreson do Departamento de Cinesiologia 

da Pennsylvania State University, e publicado nos Estados Unidos no livro “Sport in the 

Americas”, Editora Routledge. Além dessa, o docente publicou mais 4 capítulos de livros, 

com destaque para o capítulo “Os esportes, as juventudes e suas práticas em uma imprensa 

alternativa (1969-1980)”, publicado no livro “Práticas culturais, práticas escolares: miradas 

históricas e novas problematizações”, organizado pela Profa. Heloísa Rocha, Profa. Inês 

Dussel e Prof. André Paulilo, e outro publicado na edição comemorativa dos 40 anos do 

Colégio Brasileiro de Esportes (CBCE), principal entidade científica da área da Educação 

Física. 

Também é relevante a atuação do docente no que se refere à produção de relatórios 

científicos, participação em eventos nacionais e internacionais, contribuindo para a 

legitimação e a publicização da produção científica da Educação Física, em particular do 

seu campo de investigação.

 Na área de realização de eventos científicos, o docente atuou como membro de 

comissão científica; organizou o VII Fórum de Pós-graduação em Ciências do Esporte que 

obteve apoio da FAPESP (Processo 2017/03795-5); organizou junto ao Centro de Memória 

da Unicamp dois eventos: "X Seminário Nacional do Centro de Memória-Unicamp" e a 

"Exposição virtual: "Espaço Escolar e Experiência Educativa em Campinas" (partes I e II). 
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No tocante a sua contribuição para com a  qualificação da produção científica da 

Educação Física, o referido professor atuou como parecerista ad hoc em 24 periódicos de 

veiculação nacional e internacional e foi Editor da Revista Conexões da Faculdade de 

Educação Física. 

No período em análise, o docente concluiu a participação acadêmica administrativa 

como Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da FEF, Presidente 

da CPG/FEF e representante da FEF na Comissão de Pós-graduação da UNICAMP de 01/01

/2017 à 28/02/2019. A sua experiência consolidada o coloca como atual representante da 

área de concentração Educação Física e Sociedade na da CPG/FEF e, como tal, apresenta 

destacada contribuição para o Programa. 

Sua atuação se expande para além da FEF. Foi Coordenador Associado do Centro de 

Memória Unicamp (CMU)  e membro do Conselho Editorial da “Resgate: revista 

interdisciplinar de cultura”, o que permitiu uma aproximação com trabalhos desenvolvidos 

no acervo do centro, com a conservação de documentos pertinentes à atuação de professores 

de Educação Física na cidade de Campinas desde a década de 1930. No período deste 

relatório, tornou-se membro da Comissão de Avaliação da Capes, na área 21.

Ao tomarmos os dados presentes no RAD, podemos destacar vários aspectos 

qualitativos. A sua atuação no ensino de graduação denota a sua capacidade intelectual, 

visto que o referido docente manifesta amplo domínio de saberes relativos tanto à temáticas 

caras às Humanidades como à formação discente, visto o seu trabalho frente à formação 

científica de base dos estudantes, demonstrado na condução na disciplina de introdução à 

pesquisa. Há de se destacar ainda a sua responsabilidade com o Departamento, faculdade e 

universidade ao assumir no último triênio a disciplina de Sociologia do Esporte, ministrada 

em colaboração com outros docentes por conta da aposentadoria da então professora 

responsável.

É possível averiguar seus esforços na articulação entre a produção científica e o 

ensino de graduação. Não por menos, nesse período o docente foi responsável por quatro 

projetos de pesquisa com financiamento e outro sem financiamento, com temáticas que se 

relacionam também às disciplinas ministradas e às suas pesquisas. Do mesmo modo, 

ressalta-se a relação entre a disciplina por ele ofertada no programa de pós-graduação e as 

pesquisas realizadas e orientadas pelo docente. 
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Outro aspecto que merece ser sublinhado diz respeito às orientações realizadas no 

período. Elas denotam a importância da sua participação na formação científica de nossos 

estudantes em todos os níveis. Nesse caso, também é importante destacar seu esforço 

científico e institucional de sistematizar uma linha de pensamento e de pesquisa, que tem 

gerado a ampliação e o aprofundamento de estudos na área da História da Educação Física, 

do corpo, da saúde e do esporte, como pode ser identificado pelas temáticas das pesquisas 

de doutorado, mestrado e iniciação científica produzidas. Ainda nesse quesito, registro que 

os projetos dos estudantes orientandos são articulados com seus projetos de pesquisa 

financiados tanto os concluídos como os em andamento. Evidencia-se, assim, um projeto de 

trabalho coerente entre projetos de investigações, linha de pesquisa e área de concentração, 

o que indica um processo coerente e consistente de atuação acadêmica. Como se percebe, 

sua atuação favorece o reconhecimento da área de concentração a qual vincula-se e, por 

efeito, do próprio programa de pós-graduação da FEF/Unicamp.  

Em relação à  produção acadêmica- intelectual, o Prof.  Dr. Edivaldo Góis Júnior 

tem se dedicado ao estudo de importante área da Educação Física. Não por menos, a sua 

produção científica demonstra aspectos qualitativos e quantitativos que o colocam como 

referência na sua área de atuação. Isso pode ser evidenciado tanto pela quantidade de artigos 

publicados e apresentações em eventos científicos, como pelo estrato das revistas e 

importância dos congressos em que sua produção se apresenta, como pelas parcerias com as 

quais expande suas pesquisas. Não é à toa que o referido docente é comumente convidado 

para compor bancas examinadoras internas e externas à FEF. 

Por ser uma destacada referência na área, sua produção significativa lhe proporciona 

atuar como parecerista ad hoc, revisor e árbitro de importantes revistas na área da educação 

e da educação física. Nesse campo de atuação acadêmica, o docente desenvolveu expertise 

que favoreceu a melhoria da Revista Conexões, na qual atuou como editor-chefe nesse 

período. 

Em razão de sua colaboração com a Educação Física e o reconhecimento dos pares, 

o Professor Edivaldo é atualmente consultor da Comissão de Avaliação Quadrienal da 

CAPES (período 2017-2020), na qual contribuiu com as discussões e atualização do Qualis 

Livro da área de Educação Física, bem como dos critérios de avaliação dos Programas de 

Pós-graduação do CA 21 – Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia 

Ocupacional, contribuindo para maior representatividade da FEF/Unicamp junto à 

sociedade. 

97



Relatório de Atividades Docente 70/71 25/10/2022 14:15

Sua destacada atuação lhe conferiu outro reconhecimento nacional, pois pelo 

conjunto de sua produção científica foi contemplado com Bolsa Produtividade do Cnpq em 

Pesquisa Nível 2, CA Educação (Proc. 304575/2021-6), com o projeto “Práticas de 

educação física e representações sobre juventude e velhice nas cidades de São Paulo e Rio 

de Janeiro (1969-1988)”.

Como pode ser constatado pelas informações presentes no RAD, o referido docente 

cumpre com as exigências a ele outorgadas pela universidade, com atuação relevante na 

graduação, pós-graduação, extensão, atividades acadêmicas administrativas e indiscutível 

contribuição às Ciências. Com certeza, nota-se que a atuação do Prof. Dr. Edivaldo Góis 

Júnior junto à comunidade científica indica efeitos positivos na formação das subjetividades 

envolvidas (alunos, docentes, pesquisadores) e contribuição significativa para a produção e 

expansão do conhecimento em Educação Física, particularmente na área da História da 

Educação Física, esporte, corpo e saúde, reforçando a relevância da universidade pública 

como dispositivo para equidade social. 

 

Diante do exposto, exaro parecer favorável ao relatório de atividades docentes em 

tela.

 

 

Prof. Dr. Mário Luiz Ferrari Nunes - DEFH

MARIO LUIZ FERRARI NUNES 
FEF/DEFH - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA
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PPARECER DA CONSELHO DEPARTAMENTAL / INTEGRADO

Conclusão: Aprovado

Comentários

Trata-se de Resolução Interna DEFH - Departamento de Educação Física e
Humanidades, bem como Resolução Interna CG - Comissão de
Graduação da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de
Campinas, aprovando os respectivos Pareceres a respeito do Relatório
de Atividades de Docência, Extensão e Pesquisa – RADEP do Prof. Dr.
Edivaldo Góis Junior, para o período de 01/08/2018 a 31/07/2022.

 

Profª. Drª. Elaine Prodócimo

Chefe substituta do Departamento de

Educação Física e Humanidades

FEF/Unicamp

ELAINE PRODOCIMO 
FEF/DEFH - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA
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PARECER DA RELATOR DA(O) COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”

Campinas, 6 de agosto de 2022.

PARECER

Assunto: Relatório de Atividades do Prof. Dr. Renato Barroso da Silva, no
âmbito

da Pós-graduação.

 

O presente parecer tem como objetivo analisar as atividades docentes
desenvolvidas pelo Prof. Dr. Renato Barroso da Silva, professor MS3.2, junto   
ao Programa de Pós-Graduação em Educação Física da FEF como docente
permanente, referente ao período de 01/07/2019 a 30/06/2022.

O Prof. Renato ingressou na Unicamp em 24 de janeiro de 2014,
fazendo parte no momento do corpo docente que está em sua primeira etapa da
carreira. No entanto, isto não significou uma responsabilidade menor na
pesquisa, no ensino, na extensão e na gestão no âmbito da Faculdade de
Educação Física da Unicamp. Para termos a dimensão deste compromisso 
institucional, o Prof. Renato é o Coordenador do Programa de Pós-graduação
em Educação Física da FEF, um dos maiores do país. Ter assumido esta 
missão dá conta de seu perfil de comprometimento acadêmico, o que pode ser
observado também nos dados quantitativos de seu relatório de atividades no
que diz respeito à Pós-graduação.

Neste interstício, o docente demonstrou coerência entre a linha de
estudos, as orientações e suas respectivas publicações. Observa-se a inserção
do docente na área do Treinamento Esportivo de forma ampla, e,
particularmente, na Natação, mas também no estudo de outros esportes. Todas
as suas atividades docentes são imbricadas e relacionadas aos objetivos
concernentes à relação entres estes temas da Educação Física. Dessa forma,
não se observa uma fragmentação ou dispersão em publicações sem nexo
temático. Ao contrário, ao traçar e acompanhar uma linha de estudos, no
sentido , observa-se como a pesquisa é central na articulação entre ensinstricto
o e extensão no âmbito da Pós-graduação. 
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O Prof. Renato organizou e lidera o grupo de pesquisa SEALS (Strength
and Endurance Applied to Sports), cadastrado no CNPq, que coaduna esforços
de investigação no campo do Treinamento Desportivo, envolvendo estudantes
de graduação e pós-graduação da FEF. No Programa de Pós-graduação em
Educação Física ministra a disciplina FF 118 Avaliação Motora em

, que foi oferecida em trêsTreinamento Desportivo e Atividade Física
oportunidades, atendendo 33 estudantes.  

Este investimento no campo da pesquisa, focado no Treinamento
Esportivo, permitiu ao docente constituir uma equipe de orientandos. No que
tange à Pós-graduação , no último triênio, o Prof. RenatoStricto Sensu
orientou:

 

Tipo de orientação Concluídas Em andamento Total

Doutorado 0 5 5

Mestrado 3 3 6

PEDs 8 0 8

Total 11 8 19

                             Fonte: Relatório de Atividades Docentes do Prof. Renato Barroso da Silva

                              Período- jul.2019 a jun.2022

 

A partir deste trabalho coletivo, com seus orientandos no âmbito do
SEALS, foi veiculada sua produção científica, sempre ancorada por sua linha
de estudos. Outrossim, é evidente a capacidade do docente em publicar os
conhecimentos produzidos em periódicos especializados e indexados. Em
específico, destaco os seguintes quantitativos da produção intelectual:
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Tipo de Produção Números do 
relatório

Artigos publicados em periódicos de circulação internacional 27

Artigos publicados em periódicos de circulação nacional 02

Total 29

   

Fonte: Relatório de Atividades Docentes do Prof. Renato Barroso da Silva

                              Período- jul.2019 a jun.2022

 

Deste conjunto amplo de publicações, quase 10 artigos publicados por
ano, o docente destaca que, em 2019, foi presidente do Congresso de Ciências
do Desporto, tradicional evento acadêmico do Departamento de Ciências do
Esporte da Unicamp, no qual teve a oportunidade de ter contato com Prof. 
Carl Foster, um dos pesquisadores mais renomados das Ciências do Esporte no
mundo. Essa oportunidade promoveu uma parceira acadêmica no campo da
pesquisa, que resultou na publicação de um editorial no International Journal

, um dos periódicos mais importantesof Sports Physiology and Performance 
para a área de Ciências do Esporte.

A inserção do docente no âmbito da Pós-graduação pode ser ainda
atestada por sua participação em 29 bancas examinadores na Unicamp e na
Universidade de São Paulo, conforme estes dados:

Na Universidade Defesa de Dissertação de Mestrado............................6        

Na Universidade Defesa de Qualificação de Doutorado........................8        

Na Universidade Defesa de Qualificação de Mestrado..........................8        

Na Universidade Defesa de Tese de Doutorado.....................................3        

Outras Instituições Doutorado fora da Unicamp.......................................4     

Total.............................................................................................................29
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Foi responsável por 3 projetos, sendo 2 com financiamento da FAPESP,
mais particularmente, um apoio financeiro na linha de fomento “Auxílio
Organização de Reunião Científica” e outro na linha “Reserva técnica para
infraestrutura institucional”.  É pesquisador participante no projeto
“Metabolômica global: avaliação do rendimento de atletas de provas de 400m
por GCMS”.

As articulações entre estas ações de pesquisa deram visibilidade ao
professor, que foi membro do conselho editorial de duas importantes revistas
brasileiras de Educação Física: a Motriz (Unesp) e a Revista Brasileira de
Educação Física (Usp). Foi também revisor de 13 periódicos nacionais e 
estrangeiros. Em agências de fomento, foi parecerista  da FAPESP e daad hoc
Fundação de Amparo à Ciência e Pesquisa de Pernambuco.

Por fim, a consolidação deste relato vislumbra a qualidade do trabalho
desenvolvido e permite considerar, sem ressalvas, a aprovação do relatório do 
Prof. Renato Barroso da Silva.

Mediante as considerações aqui expostas, entendemos que o relatório de
atividades do Prof. Dr. Renato Barroso da Silva cumpriu com as finalidades
pertinentes à Pós-graduação. Exaro parecer FAVORÁVEL. 

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

 

 

Prof. Dr. Edivaldo Góis Junior

Faculdade de Educação Física - Universidade Estadual de Campinas

EDIVALDO GOIS JUNIOR 
FEF/DEFH - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA
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PARECER DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

A Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Educação Física da 
Universidade Estadual de Campinas, em sua 202ª Reunião Ordinária, realizada 
no dia 10 de agosto de 2022, homologou o parecer que aprova o relatório das 
atividades docentes desenvolvidas pelo Prof. Dr. Renato

Barroso da Silva, no período de 01/07/2019 a 30/06/2022.

JOAO PAULO BORIN 
FEF/DCE - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA
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PARECER DA RELATOR DA(O) COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

 

Este parecer diz respeito às atividades de ensino na graduação realizadas

pelo Prof. Dr. Renato Barroso da Silva, docente do Departamento de Ciências do

Esporte -DCE, no período de 01/07/19 a 30/06/2022.

Em relação às atividades didáticas, o docente ministrou quatro disciplinas

diferentes para os cursos diurnos e noturnos (EF 415, EF 428, EF 648 e EF 511),

além das disciplinas de orientação de trabalho de conclusão de curso (EF714), em

um total de 23 turmas, atendeu 715 alunos e totalizou 543 horas. Obteve média 

anual de 7,67 horas ministradas. O docente destaca em sua auto-avaliação, a

disciplina assumida após a aposentadoria do docente responsável, a EF 511

(Estatística), a qual tem sido desafiador ministrá-la, pois, segundo o professor, “os

estudantes não gostam de disciplinas que envolvem matemática e não

compreendem a importância desta para a vida profissional”. Também merece

destaque pelo docente os dois anos de ensino remoto, com interação reduzida e

dificuldades no que se refere às vivências práticas das disciplinas de Natação,

Nado e Aprofundamento em Natação nos anos de 2020 e 2021. E, ainda, o

estímulo ao uso da tecnologia pelos alunos, que por meio das redes sociais

(principalmente Instagram) criaram conteúdos digitais das disciplinas ministradas 

para pessoas leigas.

Em relação às orientações, o referido docente orientou no período oito

alunos(as) no Programa de Estágio de Capacitação Docente (PED) e nove no

Programa de Apoio ao Ensino de Graduação (PAD), o que caracteriza um

envolvimento não apenas com os estudantes de graduação, mas, também, com a

colaboração na formação de futuros docentes para o Ensino Superior. Orientou um

trabalho de Iniciação Científica e cinco estudantes para o trabalho de conclusão de

curso (TCC).
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Além disso, na relação entre a graduação e à Extensão Universitária,

destaco que o referido professor organizou o ‘VII Congresso de Ciências do

Desporto e VI Seminário Internacional de Ciências do Desporto’ com financiamento

da FAPESP.

Considerando as atividades elencadas e, após analisado o Relatório de

Atividades apresentado pelo Prof. Dr. Renato Barroso da Silva, encaminho à

Comissão de Ensino da FEF-Unicamp parecer favorável à sua aprovação.

 

 

Profa. Dra. Olívia C. F. Ribeiro

OLIVIA CRISTINA FERREIRA RIBEIRO 
FEF/DEFH - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA
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PARECER DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

Este parecer diz respeito às atividades de ensino na graduação realizadas
pelo Prof. Dr. Renato Barroso da Silva, docente do Departamento de Ciências do
Esporte -DCE, no período de 01/07/19 a 30/06/2022.

Em relação às atividades didáticas, o docente ministrou quatro disciplinas
diferentes para os cursos diurnos e noturnos (EF 415, EF 428, EF 648 e EF 511),
além das disciplinas de orientação de trabalho de conclusão de curso (EF714), em
um total de 23 turmas, atendeu 715 alunos e totalizou 543 horas.   Obteve média
anual de 7,67 horas ministradas. O docente destaca em sua auto-avaliação, a
disciplina assumida após a aposentadoria do docente responsável, a EF 511
(Estatística), a qual tem sido desafiador ministrá-la, pois, segundo o professor, “os
estudantes não gostam de disciplinas que envolvem matemática e não
compreendem a importância desta para a vida profissional”. Também merece
destaque pelo docente os dois anos de ensino remoto, com interação reduzida e
dificuldades no que se refere às vivências práticas das disciplinas de Natação,
Nado e Aprofundamento em Natação nos anos de 2020 e 2021. E, ainda, o
estímulo ao uso da tecnologia pelos alunos, que por meio das redes sociais
(principalmente Instagram)   criaram conteúdos digitais das disciplinas ministradas
para pessoas leigas.

Em relação às orientações, o referido docente orientou no período oito
alunos(as) no Programa de Estágio de Capacitação Docente (PED) e nove no
Programa de Apoio ao Ensino de Graduação (PAD), o que caracteriza um
envolvimento não apenas com os estudantes de graduação, mas, também, com a
colaboração na formação de futuros docentes para o Ensino Superior. Orientou um
trabalho de Iniciação Científica e cinco estudantes para o trabalho de conclusão de
curso (TCC).

Além disso, na relação entre a graduação e à Extensão Universitária,
destaco que o referido professor organizou o ‘VII Congresso de Ciências do
Desporto e VI Seminário Internacional de Ciências do Desporto’ com financiamento
da FAPESP.
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Considerando as atividades elencadas e, após analisado o Relatório de

Atividades apresentado pelo Prof. Dr. Renato Barroso da Silva, encaminho à

Comissão de Ensino da FEF-Unicamp parecer favorável à sua aprovação.

 

 

Profa. Dra. Olívia C. F. Ribeiro

SERGIO SETTANI GIGLIO 
FEF/DEFH - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA
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PARECER DA RELATOR DA(O) CONSELHO DEPARTAMENTAL / 
INTEGRADO

Conclusão: Aprovado

Comentários

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”

01 de setembro de 2022         

 

 

 

Trata-se de parecer a respeito do Relatório de Atividades Docentes do Prof. Dr.
Renato Barroso da Silva, docente do Departamento de Ciências do Esporte, no período de 01
/07/2019 a 30/06/2022.

Em relação às atividades de ensino e extensão, o docente ministrou quatro diferentes
disciplinas, além das disciplinas voltadas à orientação de trabalho de conclusão de curso, em
um total de 23 turmas, atendeu  715 alunos(as), perfazendo um total de 543 horas. A média
anual de turmas e alunos estão acima da média anual da unidade e a média anual de número
de horas está próxima da média da unidade. As disciplinas da área de Natação, EF415,
EF428 e EF648, são ministradas em parceria com o Prof. Orival Andriés Júnior e a
disciplina EF511 (Estatística aplicada à Educação Física) é ministrada inteiramente pelo
docente. Orientou 5 trabalhos de conclusão de curso neste período/1 iniciação científica e 9
graduandos no Programa de Apoio ao Ensino de Graduação (PAD).

Em relação às orientações de pós-graduação, o referido docente orientou três
mestrados concluídos e atualmente possui 3 mestrados e 5 doutorados em andamento, além
de 8 estagiários do Programa de Estágio Docente. O docente destaca o prejuízo às coletas de
dados de seus orientandos e orientandas no período de pandemia, que mais recentemente
conseguiram retomá-las. O docente ainda é líder do grupo de pesquisa SEALS (Strength
and Endurance AppLied to Sports) e publicou neste período 29 artigos, sendo dois em
periódicos de circulação nacional e 27 em periódicos de circulação internacional. As
publicações são coerentes com a área de concentração e linha de pesquisa, as quais pertence.
Ministrou três diferentes disciplinas de pós-graduação, com um total de cinco turmas e
participou de 29 bancas examinadoras na pós-graduação, sendo 4 externas e 25 internas.
Atualmente participa do projeto sem financiamento: “Metabolômica global: avaliação do
rendimento de atletas de provas de 400m por GCMS (Pesquisa Aplicada)”.

É importante destacar que em março de 2021, o Prof. Dr. Renato Barroso da Silva
assumiu a coordenação de Pós-Graduação, demonstrando seu comprometimento com a pós-
graduação, o que é possível verificar nos dados qualitativos e quantitativos de seu relatório
de atividades. Anteriormente a esta função foi também Coordenador do Laboratório
Integrado de Educação Física (01/07/2016 a 30/06/2020), quando conseguiu aprovação de
projeto Fapesp para o Plano anual de Aplicação da parcela para custos de Infraestrutura
Institucional para Pesquisa – 2019.
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O docente foi presidente do Congresso de Ciências do Desporto, tradicional evento
acadêmico do Departamento de Ciências do Esporte da Unicamp, no qual captou recursos
Fapesp. Neste evento o docente destaca em sua autoavaliação, a importância do contato
mais próximo com o convidado Prof. Carl Foster, um dos pesquisadores mais renomados
das Ciências do Esporte no mundo. Essa oportunidade promoveu uma parceira acadêmica
no campo da pesquisa, que resultou na publicação de um editorial no International Journal
of Sports Physiology and Performance, um dos periódicos mais importantes para a área de
Ciências do Esporte. Segundo o próprio docente: “Ser convidado para participar de um
editorial de uma revista como essa por professor do renome do Prof Foster é de extrema
relevância para mim, e acredito que demonstre a competência com que tenho desenvolvido
minhas atividades de pesquisa.”.

Além da organização do Congresso de Ciências do Desporto, na extensão                       
universitária o Prof. Renato Barroso é do Corpo Editorial de duas importantes revistas da
área e parecerista de 13 periódicos científicos de circulação nacional e/ou internacional,
além de parecerista de agências de fomento. No período do relatório foi coordenador de três
diferentes projetos de extensão universitária para a comunidade: Levantamento de Peso
Olímpico, CrossFEF e Prescrição de treinamento à distância, os quais foram paralisados
devido à pandemia, tendo sido retomado o de prescrição de treinamento à distância em
2022.

Ressalto ainda que em relação à gestão o Prof. Renato Barroso da Silva também foi
Chefe de Departamento de Ciência do Esporte de 01/07/2020 a 20/02/2021, quando assumiu
a Coordenação de Pós-Graduação, o que mostra a sua dedicação e o compromisso com o
ensino superior público. 

Considerando as atividades elencadas e tendo analisado o Relatório de Atividades
apresentado pelo  Prof. Dr. Renato Barroso da Silva, encaminho ao Departamento de
Ciências do Esporte da FEF-Unicamp, parecer favorável a sua aprovação.

 

Profa. Dra. Laurita Marconi Schiavon

LAURITA MARCONI SCHIAVON 
FEF/DCE - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA
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PARECER DA CONSELHO DEPARTAMENTAL / INTEGRADO

Conclusão: Aprovado

PAULA TEIXEIRA FERNANDES 
FEF/DCE - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA
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RESOLUÇÃO INTERNA CPG-FEF Nº 94/2022 

 
 
 
 

Ref.: Alteração de Catálogo 2023 
 
 
 

 
 

A Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de 

Campinas, em sua 204ª Reunião Ordinária realizada no dia 19 de outubro de 2022, aprovou por 

unanimidade a retirada do item Produção Científica do Catálogo 2023. 

 

 

 

 

 

 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
20 de outubro de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROF. DR. RENATO BARROSO DA SILVA 
Coordenador de Pós-Graduação– Matric. 305087 

 

 

RESOLUÇÃO CPG nº 94/2022

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código A7B556BA 965846D3 ACB47D1A F2387F9D
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