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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Este documento apresenta a proposta para a coordenação do Laboratório 

Integrado de Ensino Pesquisa e Extensão (LABFEF) para o período de julho de 

2022 a junho de 2024. 

 O LABFEF iniciou suas atividades em 2012 e foi criado com o objetivo de 

ser um espaço coletivo para as atividades de ensino, pesquisa e extensão. A área, 

de aproximadamente 2000m2, é dividida em Laboratórios Integrados: 1 – 

Ergoespirometria; 2 - Composição Corporal; 3 – Dinamometria; 4 – 

Antropometria; 5 - Lutas, Dança e Práticas Corporais; 6 - Ginástica e Artes 

Circenses; 7 - Força (equipamentos e área livre); 8 - Observação e Entrevista; e 

sala de aula 9. 

 O espaço oferece infraestrutura, equipamentos e condições para que 

possam ser desenvolvidas atividades de ensino (graduação e pós-graduação), 

pesquisa (projetos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado), 

e de extensão.  

 Todas as atividades de gestão têm sido realizadas com alto nível de 

qualidade, destacando o esforço contínuo dos servidores técnico-administrativos, 

das comissões e seus coordenadores. 

 Infelizmente, nos últimos dois anos, enfrentamos um grave problema 

sanitário, a pandemia de COVID-19, que impossibilitou o funcionamento do 

LABFEF de março de 2020 a setembro de 2021. O período de retorno foi marcado 

pela estruturação do espaço para o recebimento da comunidade interna e externa 

da FEF-UNICAMP e avaliação dos equipamentos que, pelo período em desuso, 

apresentaram diversos problemas técnicos.  

 Nosso principal objetivo para os próximos dois anos será consolidar os 

trabalhos iniciados em 2020 e contribuir para o excelente funcionamento desse 

espaço tão importante para o ensino, pesquisa e extensão em nossa unidade.  
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 Para melhor compreensão das propostas, estas serão divididas em 3 

grandes eixos, a saber: 

 

Eixo 1. Geral 

 

✓ Subsidiar, através do acesso rápido e eficaz, os programas de ensino, pesquisa 

e extensão. 

✓ Dialogar constantemente com a Diretoria acerca da infraestrutura física, 

humana e de material, acervo e serviços compatíveis com o crescimento desta 

Unidade. 

✓ Dialogar constantemente com o serviço de Informática com o objetivo de 

manter e otimizar o sistema de reservas e mapa observacional dos espaços e 

equipamentos. 

✓ Participar de todas as atividades técnico-administrativas referentes à posição 

de Coordenador, de membro da Comissão Central de Pesquisa da UNICAMP, 

bem como de docente atuante nesta Unidade de ensino. 

 

Eixo 2. Subsistência Do LABFEF 

 

 Esse eixo é permeado de constantes desafios, principalmente em razão da 

ampla infraestrutura e da quantidade de equipamentos constantes no 

Laboratório. 

  

✓ Inserção de equipamentos disponíveis no LABFEF no Portal de Equipamentos 

Multiusuários e Serviços da UNICAMP. 

 Inaugurado pela Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP) da UNICAMP, pela 

portaria PRP 08/2017, o Portal de Equipamentos Multiusuários e Serviços foi 
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criado com o objetivo de proporcionar visibilidade, para a comunidade de 

pesquisa e o setor empresarial, aos sofisticados equipamentos e serviços 

especializados disponíveis nas unidades e laboratórios da UNICAMP. 

 Em nossa gestão anterior, em acordo com a Lei de Inovação Tecnológica 

(Lei 10.973/2004) – regulamentada no estado de São Paulo pelo Decreto 

Estadual de Inovação (Decreto 62.817/2017) – e à política de Equipamentos 

Multiusuários (EMUs) da FAPESP, bem como da FINEP, da CAPES e de outras 

agências de fomento, iniciamos a inserção de equipamentos no portal. Tal ação 

visa otimizar a utilização destes, auxiliando no custeio de manutenção.  

 Entretanto, esse foi um projeto embrionário, com a inserção de dois 

equipamentos, para uma melhor compreensão da logística de seu 

funcionamento. No momento atual, pretendemos consolidar tal ação com a 

elaboração de regimentos e ampliação do parque de equipamentos constantes no 

portal.  

 

✓ Solicitação de Projetos Ciências e Arte nas Férias, Ciência e Arte no Inverno, 

de Bolsas Sociais, bem como Concorrer a Editais dos Principais Órgãos de 

Fomento. 

 Propomos a continuidade das participações nos editais ensino, pesquisa e 

extensão junto à UNICAMP e aos órgãos de fomento, como CAPES, FAPESP e 

CNPq.  

 

✓ Criação de Cursos de Extensão (em suas diversas modalidades) Teóricos e 

Práticos. 

 Através da captação de recursos com a criação e aplicação de cursos, estes 

deverão ser destinados à manutenção de espaços e equipamentos.  

 

✓ Oferecimento de serviços como avaliação física para pessoa física, assessorias 

esportivas, clubes, etc. 
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✓ Locação de espaço físico e equipamentos para instituições privadas de ensino 

superior para aulas de graduação e pós-graduação. 

 

 

Eixo 3. Divulgação e Visibilidade 

 

 Esse eixo versa sobre atividades propostas no intuito de divulgar trabalhos 

e projetos desenvolvidos pelos docentes e junto à comunidade da FEF, da 

UNICAMP e de fora da Universidade. 

 

✓ Criação do Ciclo de Seminários de Pesquisa Integradas do LABFEF. 

 A criação do Ciclo de Seminários de Pesquisas Integradas do LABFEF 

objetivará abordar temas relevantes da Educação Física, de forma 

multidisciplinar, envolvendo a grande constelação de áreas presentes em nosso 

Universo de atuação. Dessa forma, poderíamos ampliar o debate científico no 

ambiente da FEF com professores da Universidade e de instituições nacionais e 

estrangeiras. 

 A ideia inicial será de uma palestra ou mesa a cada quinze dias, aberta à 

comunidade.  

 

✓ Criação de Congressos e Simpósios do LABFEF. 

 Esta ação visa atender simultaneamente dois eixos dessa proposta, ou seja, 

a visibilidade e a captação de recursos para manutenção de espaços e 

equipamentos.  

 

✓ Criação de Visitas Guiadas. 
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 Visitas para instituições de ensino superior (públicas e privadas) visando 

divulgação do Laboratório. 

 

 

Considerações Finais 

  

 Além dessas ações centrais e visando um melhor atendimento dos seus 

usuários, serão almejadas ações como: instalação de tela de proteção para o hall 

de entrada do mezanino; melhoramento estético do prédio com plantas e flores; 

alocação de servidor para auxílio em atividades administrativas; construção de 

vestiário com maior capacidade de atendimento ao grande número de usuários; 

pintura do prédio; e efetiva contenção das infiltrações nos espaços.  

 Tais propostas, dialogadas com a Direção, Graduação, Extensão e Pós-

Graduação, contemplam as principais ideias de gestão para o próximo biênio 

desse amplo e rico espaço de atuação das comunidades interna e externa à FEF-

UNICAMP. Toda e qualquer ação, antes de ultrapassar a barreira do papel, será 

amplamente discutida e sintonizada às demandas dos alunos e servidores 

docentes e não docentes, visando a valorização e fortalecimento de nossa 

Unidade.  

 

 

 

Prof. Dr. Bruno Rodrigues 

Matrícula: 308357    


