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ATA DA CENTÉSIMA OCTAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1 
CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE 2 
ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e 3 
dezoito, às quatorze horas, reuniram-se os membros da Congregação da Faculdade de 4 
Educação Física, no Auditório Professor João Batista Andreotti Gomes Tojal, sob a 5 
presidência do SENHOR DIRETOR, Professor Doutor MIGUEL DE ARRUDA, com o 6 
comparecimento dos seguintes conselheiros: Diretor Associado – Professor Roberto 7 
Vilarta; Coordenador do Programa de Pós-Graduação - Professor Edivaldo Góis Junior; 8 
Coordenador de Extensão – Professor Odilon José Roble; Coordenador de Biblioteca – 9 
Professor Sérgio Settani Giglio; Chefe do Departamento de Ciências do Esporte – 10 
Professora Laurita Marconi Schiavon; Chefe do Departamento de Educação Física e 11 
Humanidades – Professora Silvia Cristina Franco Amaral – Chefe do Departamento de 12 
Estudos da Atividade Física Adaptada – Professor Bruno Rodrigues; Representantes 13 
Docentes - Categoria MS-3: Professores Renato Barroso da Silva e Mário Luiz Ferrari 14 
Nunes; - Categoria MS-5: Professores Marco Antonio Coelho Bortoleto; – Categoria MS-15 
6: Professores Gustavo Luis Gutierrez e Edison Duarte; Representantes Técnico-16 
Administrativo: Senhores Márcio Clebson dos Santos Alves e Vanderlei Aparecido 17 
Moralez; Representantes Discentes – Pós-Graduação: Acadêmico Harian Pires Braga – 18 
Graduação: Vitor Toledo Pisa Nardi; Convidado: Senhor Emerson Teodorico Lopes. 19 
Ausentes os conselheiros: Professora Paula Teixeira Fernandes (ausência justificada); 20 
Professora Elaine Prodócimo (ausência justificada). Havendo quórum, o SENHOR 21 
DIRETOR inicia a reunião informando as ausências justificadas e abre primeiramente 22 
para a explanação do convidado Fábio Papes - Coordenador Associado [EA]² - Espaço 23 
de Apoio ao Ensino  e Aprendizagem. Fábio inicia a fala informando a localização do 24 
[EA]² que está em uma sala em frente ao Instituto de Física e Química, no 2º andar, e o 25 
mais interessante é sua estrutura que conta com uma grande sala multiuso. Ela é 26 
modular, pois pode ser dividida em quatro espaços com carteiras móveis que permite 27 
configurar de acordo com o interesse do professor. Esta sala está disponível para ser 28 
reservada por qualquer docente da Unicamp para qualquer atividade, não 29 
necessariamente ligada a graduação. Podendo ser utilizada até mesmo para defesa de 30 
tese. É um espaço confortável, bem montado, climatizado. Existem salas de professores 31 
que podem ser utilizadas também por professores visitantes. Há dez baias com 32 
computadores ligados a internet que podem ser utilizados inclusive por alunos de pós-33 
graduação. Existem também salas de reuniões maiores e menores. Em nosso site há um 34 
sistema de reserva dessas salas. Estas são as informações estruturais mas o objetivo é 35 
falar dos programas do [EA]². Mas especificadamente, falar sobre dois dos programas: 36 
sendo o primeiro deles o RenovaGRAD. Este programa tem como objetivo oferecer apoio 37 
as unidades nas suas atividades de modernização dos curriculos de graduação. A reitoria 38 
fez recentemente uma reunião com todos os coordenadores de graduação da Unicamp, 39 
com o pedido de que os mesmos fizessem um olhar dos curriculos das unidades de 40 
graduação no sentido de verificar se há ou não a necessidade de modernização no 41 
ensino de graduação, principalmente para inclusão dos elementos: aprendizagem ativa 42 
nas disciplinas cabíveis ou desenvolvimento profissional docente. De forma alguma será 43 
imposto as unidades, pois as unidades sempre teve e terá a prerrogativa para decidir o 44 
que fazer com seus cursos de graduação. O objetivo é somente para se ter este olhar: se 45 
há necessidade de uma restruturação ou não. A RenovaGRAD está a disposição para 46 
auxiliar as unidades neste processo de reestruturação se for de interesse. Os agentes 47 
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mais interessados são evidentemente os coordenadores de graduação e assossiados, 1 
bem como, o Núcleo Docente Estruturante (NDE). Para as unidades que ainda não 2 
possuem o NDE, o [EA]² fornece apoio para cosntituição e operação. Para as unidades 3 
que já tem o NDE fornece apoio aos coordenadores e ao NDE neste processo de 4 
reestruturação pois sabemos que é bastante demandoso, custoso e nevrálgico. Já 5 
existem duas unidades em processo ativo de reestruturação junto ao [EA]² programa e 6 
mais cinco interessadas. É oferecido tudo que for necessário para as unidades, para elas 7 
passarem por este processo da maneira mais rápida e limpa possível. Será encaminhado 8 
um e-mail para diretoria das unidades, onde pedimos para compartilhar com todos de sua 9 
unidade, o nosso site e nossa programação. O segundo programa é o GraduAÇÃO, onde 10 
o foco deste programa não são mais os coordenadores de graduação, mas os 11 
professores, na verdade todos aqueles envolvidos com as atividades de docência. É um 12 
conjunto de ações planejadas dentro deste programa, oficinas de diferentes naturezas, 13 
cursos presenciais e a distância sobre uso de ferramentas tecnológicas no ensino de 14 
graduação. Algumas coisas com as quais estamos acostumados como: moodle,  google 15 
classroom, entre outros. Todos os cursos com curta duração (meia hora) e por fim cursos 16 
de estratégias modernas de ensino e aprendizagem. Muitas delas já são utilizadas pelas 17 
unidades e elas nem sabem, por exemplo, aprendizagem baseada em time, o que 18 
acredito que é muito natural aqui na FEF, aprendizagem em projetos, aprendizagem 19 
invertida. Então, com este três tipos de atuação, este programa de GraduAÇÃO pretende 20 
criar durante o ano todo ferramentas para os docentes e PED’S trabalharem a 21 
modernização na Unicamp e as necessidade vista pelos cursos. O outro programa que 22 
vou falar é sobre o programa de acolhimento de novos docentes que é oferecido duas 23 
vezes por ano, porém por causa do contingenciamento das contratações, ele será 24 
oferecido somente uma vez neste ano. Neste programa toda a infraestrutura universitária 25 
que existe a disposição do docente é apresentada a ele. O Reitor e Pró-Reitores e todos 26 
os orgãos vão lá se apresentar. Este programa vai ser oferecido agora no mês de 27 
março/2018, e será encaminhado um e-mail para a diretoria das unidades repassarem 28 
para os novos docentes e os anteriores também poderão participar deste programa. E 29 
por último, gostaria de apresentar para vocês o GGTE ( Grupo Gestor de Tecnologias 30 
Educacionais) que também é um orgão da Pró-Reitoria de Graduação. Neste novo 31 
processo de certificação da Unicamp, vai ser fundido com o [EA]². Para quem não 32 
conhece o GGTE, é ele quem cuida do moodle e do teleduc. Ele é o grupo que gere as 33 
tecnologias educacionais na Unicamp. O GGTE tem um centro de informática 34 
especializado em emissão de vídeos, possui um estudio de edição e produção de 35 
imagens que está a disposição de todos os docentes no esquema de reserva de sala. 36 
Por fim, fica a nossa página – www.ea2.unicamp.br – onde vocês vão encontrar todas 37 
informações que mostrei e os programas que não falei por questão de tempo. Mas há 38 
várias outras ações que o [EA]² promove e tem promovido na Unicamp. Deixo o convite 39 
para conhecerem e usarem o espaço. O Fábio Paes agradece o espaço e tempo 40 
despendido e finaliza abrindo para perguntas. O PROFESSOR MARCO BORTOLETO 41 
pergunta sobre o custo para utilizar a sala para vídeos aulas,edições,vídeos,etc. O Fábio 42 
esclarece que não há custo algum para utilizar qualquer sala no [EA]² e GGTE, bem 43 
como os cursos são todos gratuitos. Acrescenta dizendo que todas as atividades 44 
realizadas no [EA]² são certificadas. Não havendo mais perguntas o SENHOR DIRETOR 45 
retorna a pauta e inicia com a apreciação do item I da 184º Ata da Reunião Ordinária, 46 
realizada no dia 13/12/2017 perguntando se há algum destaque. O PROFESSOR MÁRIO 47 
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LUIZ FERRARI NUNES pede a correção da página 2, linha 2, onde consta “bastante 1 
alunos” para fazer constar “bastantes alunos”. Não havendo mais destaques, o SENHOR 2 
DIRETOR  abre para votação – aprovada. A seguir abre inscrições para o item II 3 
EXPEDIENTE – Inscritos: Professor Sérgio Settani Giglio. O SENHOR DIRETOR passa a 4 
palavra para PROFESSOR SÉRGIO SETTANI GIGLIO onde informa que na 5 
congregação passada anunciou que estava com atraso a exposição da biblioteca, mas 6 
agora ela foi inaugurada e pede para reforçar o convite aos novos alunos da graduação 7 
para não só retirar os livros, mas também para prestigiar a exposição que dialoga com a 8 
nossa unidade. O SENHOR DIRETOR passa para os eventos realizados 13/12/2017 a 9 
27/02/2018, sendo eles: FARRA NAS FÉRIAS – na FEF ocorrido no período de 02 a 27 10 
de Janeiro de 2018 nas dependências da FEF/UNICAMPCoordenação – Profa. Dra. 11 
Olivia Ribeiro; Programa Ciência nas Férias da PRP aqui na FEF. O programa foi 12 
realizado nos dias: 10, 17, 24 e 31 de janeiro das 8h às 12h. Coordenação Profa. Dra. 13 
Maria Luiza Tanure Alves; Em 24/02/18 a 23/02/2019 - Curso de Especialização 14 
Modalidade Extensão Universitária – TRIATHLON – Coordenação Prof. Dr. Orival 15 
Andries Junior; EVENTOS FUTUROS: de 17 e 18/03/2018 - I Seminário de Yoga na 16 
UNICAMP: CORPO E Transcendência - Coordenação: Profs.Drs. Odilon José Roble, 17 
Claudia Wanderley e Paula Ubinha. O PROFESSOR ODILON JOSÉ ROBLE 18 
complementa sobre o I Seminário de Yoga, dizendo que é um prazer ser o proponente 19 
deste seminário que será um encontro de yoga, pois acredita que é uma atividade que 20 
merece o reconhecimento da Unicamp. Conheci uma professora do Centro de Lógica e 21 
Epistemologia que pesquisa a cultura indiana e coisas do tipo e com isso veio a ideia de 22 
fazer aqui na Faculdade de Educação Física esse encontro de yoga. Estamos chamando 23 
as pessoas mais representativas do yoga em Campinas e uma delas do país. Teremos a 24 
presença da Monja Coen. Não sou expertise em yoga, apenas estou estimulando esse 25 
encontro tendo em vista que, acho que ele traz uma reflexão sobre a filosofia do corpo, o 26 
que nos interessa bastante. Foi aberta uma página no facebook para divulgação, e lá 27 
existe um interesse de três mil pessoas em participar para duzentas vagas. As inscrições 28 
eram para serem abertas hoje, mas por um problema da Funcamp, será aberta somente 29 
amanhã. O SENHOR DIRETOR finaliza com mais dois informes: um deles sobre o 30 
estacionamento de cima onde estão colocando as bicicletas. Essa situação será 31 
regularizada hoje, pois a portaria será aberta. A portaria estava fechada para reforma, em 32 
especial para reforma das telhas que foram tiradas, pois eram de amianto. E de acordo 33 
com a Segurança do Trabalho o amianto precisa ter um cuidado especial no manuseio e 34 
destinação. Mas hoje abrindo o portão da portaria esperamos que as bicicletas voltem 35 
para o bicicletário. Esclarece ainda, que com a reforma, o bicicletário não ficará mais do 36 
lado de dentro da faculdade e sim fora. O PROFESSOR SÉRGIO SETTANI GIGLIO 37 
pede a palavra novamente, pois se lembrou de reforçar junto aos chefes de 38 
departamentos que pela Comissão foi mandado uma planilha para compra de livros. 39 
Temos feito isso nos últimos tempos e conseguimos comprar muitos livros. Temos 40 
disponível para compra R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por isso pedimos aos docentes e 41 
funcionários que indiquem livros considerando essa oportunidade de compra. 42 
Prosseguindo, o SENHOR DIRETOR abre para destaques a pauta da ordem do dia. 43 
Sendo os itens da pauta: ITEM A - Homologação “ad referendum” na Resolução Interna 44 
COMEX-FEF Nº 10/2017 - Oferecimento do Curso de Especialização “Pedagogia do 45 
Esporte: Aplicação ao Treino de Jovens” – Modalidade Extensão Universitária, com carga 46 
horária 360 horas, sob a responsabilidade do Professor Doutor Roberto Rodrigues Paes; 47 
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ITEM B – Homologação “ad referendum” - Convênio de Cooperação e Termo Aditivo Nº 1 
01 que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Franco da Rocha (PMFR) e a 2 
Universidade Estadual de Campinas, com a interveniência administrativa da Fundação de 3 
Desenvolvimento da Unicamp – FUNCAMP, sob a responsabilidade do Professor Doutor 4 
Marco Antonio Coelho Bortoleto; ITEM C – Resolução Interna COMEX-FEF Nº 04/2018 - 5 
Parecer referente a Proposta do Termo Aditivo 02 ao Acordo de Cooperação Técnica 6 
entre a Universidade Estadual de Campinas e a Fundação Nacional de Artes – 7 
FUNARTE, sob a responsabilidade do Professor Doutor Marco Antonio Coelho Bortoleto; 8 
ITEM D – Resolução Interna CPG-FEF Nº 74/2017 - Plano de Ação e Metas da Pós-9 
Graduação 2018-2020; ITEM E - Análise dos recursos apresentados ao processo do 10 
Concurso Público para Professor Doutor na Área de Atividade Física, Adaptação e 11 
Saúde, nas disciplinas EF109 – Socorros de Urgência, EF215 – Saúde Coletiva e 12 
Atividade Física e EF612 – Fundamentos da Nutrição e Educação Física, do 13 
Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada da Faculdade de Educação 14 
Física – UNICAMP – realizado no período de 08 a 12/05/2017; ITEM F - Estágio 15 
Probatório Docente -Interessada: Professora Doutora Karine Jacon Sarro; ITEM G 16 
Estágio Probatório Docente Interessado: Professor Doutor Mário Luiz Ferrari; ITEM H - 17 
Projeto Pedagógico dos Cursos de Educação Física.Não havendo destaques coloca em 18 
votação os itens da ordem do dia – aprovados com uma abstenção. Nada mais havendo 19 
a tratar o SENHOR DIRETOR dá por encerrada a reunião, a qual eu, Tielly Martins 20 
Lopes, lavrei a presente ata. 21 


