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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 


