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ATA DA OCTAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1 
CONGREGAÇÃO DA  FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE 2 
ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos vinte e oito do mês de março de dois mil e dezoito, às 3 
quatorze horas, reuniram-se os membros da Congregação da Faculdade de Educação 4 
Física, no Auditório Professor João Batista Andreotti Gomes Tojal, sob a presidência do 5 
SENHOR DIRETOR, Professor Doutor MIGUEL DE ARRUDA, com o comparecimento 6 
dos seguintes conselheiros: Diretor Associado - Professor Roberto Vilarta; Coordenadora 7 
de Graduação - Professora Paula Teixeira Fernandes; Coordenador de Extensão – 8 
Professor Odilon José Roble; Coordenador de Biblioteca – Professor Sérgio Settani 9 
Giglio; Chefe do Departamento de Ciências do Esporte – Professora Laurita Marconi 10 
Schiavon; Chefe do Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada – Professor 11 
Bruno Rodrigues; Chefe do Departamento de Educação Física e Humanidades – 12 
Professora Silvia Cristina Franco Amaral; Representantes Docentes – Categoria MS-3: 13 
Professores Renato Barroso da Silva; Categoria MS-5: Elaine Prodócimo; Categoria MS-14 
6: Professores Edison Duarte; Representantes Técnicos Administrativos – Vanderley 15 
Aparecido Moralez e Hélio Viana dos Santos; Representantes Discentes – Pós-16 
Graduação: Acadêmico Harian Pires Braga; Convidado: Senhor Emerson Teodorico 17 
Lopes. Ausentes os Conselheiros: Professor Edivaldo Góis Junior (ausência justificada); 18 
Professor Mário Luiz Ferrari Nunes (ausência justificada); Professor Marco Antonio 19 
Coelho Bortoleto (ausência justificada); Professor Gustavo Luís Gutierrez (ausência 20 
justificada); Discente: Vitor Toledo Piva Nardi (ausência injustificada). Havendo quórum, o 21 
SENHOR DIRETOR inicia a reunião informando as ausências justificadas e informa 22 
sobre uma inclusão de pauta da Professora Paula Teixeira Fernandes que irá comunicar 23 
o assunto e se incluido na pauta será colocado para discussão. A PROFESSORA 24 
PAULA TEIXEIRA FERNANDES informa que essa inclusão de pauta foi pedida na última 25 
CCG (Comissão Central de Graduação) porque foi pedido para alguns cursos da área de 26 
saúde, principalmente a Faculdade de Farmácia, que fosse aberto o curso de educação à 27 
distância 100%. Todos foram contra. Então, a CCG pediu para que os cursos da área da 28 
saúde se reunissem para se manifestarem o que queriam com isso. Assim, foi realizada 29 
uma reunião onde formalizaou um documento com base na legislação dizendo que 30 
seriam contrários a esse pedido justamente porque o regimento da Unicamp fala em até 31 
20% em educação à distância e ainda trata-se de uma opcão. Este assunto foi muito 32 
rápido e foi discutido logo após a CCG, por isso não houve tempo para repassar o 33 
assunto a tempo. Na segunda-feira passada chegou o documento final depois de todos 34 
os cursos terem manifestado e agora precisa ser discutido na congregação para 35 
apresentação este documento. O SENHOR DIRETOR submete a votação para inclusão 36 
de pauta – aprovado. O SENHOR DIRETOR coloca em aprecição os itens da Ordem do 37 
Dia. Não havendo destaques, o SENHOR DIRETOR coloca para votação em bloco os 38 
itens de A a K, sendo eles: ITEM A – Resolução Interna COMEX-FEF Nº 05/2018 - 39 
Parecer favorável referente ao Relatório Final do Convênio de Cooperação Técnica entre 40 
a Universidade Estadual de Campinas e a Federação Paulista de Arco e Flecha; ITEM B 41 
- Resolução Interna COMEX-FEF Nº 06/2018 - Parecer favorável referente ao Relatório 42 
Final do Termo Aditivo 01 ao Convênio de Cooperação Técnica entre a Universidade 43 
Estadual de Campinas e a Federação Paulista de Arco e Flecha. Executora: Professora 44 
Doutora Karine Jacon Sarro; ITEM C - Resolução Interna COMEX-FEF Nº 09/2018 - 45 
Parecer favorável referente a proposta de Convênio de Cooperação entre o Centro de 46 
Artes Marciais Chinesas (CEAMC) e a Universidade Estadual de Campinas;  ITEM D - 47 
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Resolução Interna COMEX-FEF Nº 10/2018 - Parecer favorável referente a proposta de 1 
Termo Aditivo 01 ao Convênio de Cooperação entre o Centro de Artes Marciais Chinesas 2 
(CEAMC) e a Universidade Estadual de Campinas. Executor: Professor Doutor José Júlio 3 
Gavião de Almeida, ITEM E - Resolução Interna COMEX-FEF Nº 15/2018- Parecer 4 
favorável referente a Prestação de Contas do Convênio 927.23 – Cursos Extensão/FEF, 5 
no período de 01/01/2017 a 31/12/2017; ITEM F - Resolução Graduação-FEF Nº 6 
35/2018 - Catálogo dos Cursos de Graduação 2019 – Diurno e Noturno, sem alteração;  7 
ITEM G - Resolução Interna CPG-FEF Nº 07/2018 -Parecer favorável à solicitação de 8 
reconhecimento de diploma de Doutorado Área de Concentração: Biodinâmica do 9 
Movimento e Esporte Interessado: Luciele Guerra Minuzzi - Proc. 01-P-16673/2017; 10 
ITEM H - Resolução Interna CPG-FEF Nº 08/2018 - Parecer favorável à solicitação de 11 
reconhecimento de diploma de Doutorado Área de Concentração: Biodinâmica do 12 
Movimento e Esporte Interessado: Armando Diaz Gonzaléz Proc. 01-P-25198/2016; 13 
ITEM I - Resolução Interna CPG-FEF Nº 09/2018 - Parecer favorável à solicitação de 14 
reconhecimento de diploma de Doutorado Área de Concentração: Atividade Física 15 
Adaptada Interessado: Maria Elizabete de Andrade Silva - Proc. 01-P-10677/2017; ITEM 16 
J - Resolução Interna CPG-FEF Nº 15/2018 - Edital do Processo Seletivo para o curso 17 
de Doutorado, com ingresso em agosto de 2018; ITEM K - Resolução Interna CPG-FEF 18 
Nº 14/2018 - Edital do Processo Seletivo para o curso de Mestrado, com ingresso em 19 
agosto de 2018 – itens aprovados. O SENHOR DIRETOR abre inscrições para item VI – 20 
Outros: o DISCENTE HARIAN PIRES BRAGA fala sobre um assunto que está 21 
circulando em algumas esferas da Unicamp e entre alunos e que foi chamado para o 22 
DCE uma discussão referente à “bolsa atleta”, no nível e termos da “bolsa talento 23 
esportivo”. O discente trouxe este assunto para congregação, pois está sendo conduzido 24 
com pouca forma de inclusão na universidade e que a mesma se colocou em direção 25 
oposta como no caso das olimpíadas e/ou situações equivalentes. Este assunto lhe 26 
causa estranheza, pois está circulando sem que departamentos da FEF estejam 27 
participando, considerando que trata-se de um projeto de política pública onde o grande 28 
interlocutor seria a FEF ou a Faculdade de Ciências Aplicadas em Esportes. Nós 29 
discentes estamos atentos aos debates, pois não é um modelo que a gente acredita, e 30 
não estamos conseguindo entender como está se dissipando em outras esferas este 31 
sistema de cotas que vem sendo conduzido pelas as estâncias superiores. O 32 
PROFESSOR ODILON JOSÉ ROBLE esclarece que em 2015 houve um encontro em 33 
Brasília, onde o Prof. Miguel não pode ir e ele foi representando. Havia um núcleo de 34 
pessoas ligadas a essas federações tentando vagas nas universidades públicas para 35 
atletas de alto rendimento. Estavam presentes várias universidades particulares, e tanto 36 
eu, representando a Unicamp, quanto os outros representantes da Unesp e USP, é que 37 
conseguimos segurar esta votação. Houve a impressão que há alguma sinergia com este 38 
tipo de movimento que você nos falou que está acontecendo no momento. Portanto, 39 
estou passando esta informação porque pode ter ligação, e inclusive não foi dado retorno 40 
desse encontro em 2015 até o momento. A PROFESSORA LAURITA MARCONI 41 
SCHIAVON faz um informe sobre Congresso de Ciência do Desporto dizendo que 42 
acontecerá em anos ímpares, e que não ocorreu no ano de 2017 por conta da crise 43 
econômica. Mas voltará na sua frequência normal, retornando no período de 03 a 44 
05/12/2019, e o Renato Barroso da Silva é quem está a frente na coordenação do 45 
congresso. A  PROFESSORA PAULA TEIXEIRA FERNANDES faz agradecimento a 46 
todos professores e funcionários neste início de aulas, pois é sempre complicado devido 47 
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a demanda de grades horárias, matrículas, etc. Agradece também aos professores que 1 
participaram da reunião do NDE (Núcleo Docente Estruturante) , pois foi um sucesso 2 
para que a gente consiga pensar nos próximos passos da reforma curricular. Neste 3 
sentido, eu em nome do NDE convido a todos para o II Colóquio de Formação 4 
Profissional em Educação Física e Esporte UNICAMP/USP/UNESP que acontecerá dia 5 
16/05/18. O PROFESSOR EDISON DUARTE pede esclarecimentos da Direção em 6 
relação da deliberação da congregação, considerando que em uma das reuniões da 7 
Comissão Eleitoral, o presidente Gustavo Luiz Guitierrez não pode comparecer e foi 8 
convocado o Prof. Roberto Vilarta para presidir a reunião. Portanto, gostaria de saber se 9 
isso é uma prerrogativa da Direção, pois a composição da comissão foi realizada por 10 
deliberação da congregação. E se não for uma prerrogatia da Direção, houve uma 11 
infração. Embora pareça uma atitude pequena, mas houve uma transgressão da 12 
deliberação da congregação, e por isso gostaria de saber como fica essa atitude. Eu 13 
particularmente acho que a comissão deveria ter suplentes, pois supondo que se um dos 14 
membros da comissão, como foi o caso, não puder comparecer, não podemos chamar 15 
qualquer pessoa. O SENHOR DIRETOR pede para dar andamento aos outros informes 16 
para depois retomar este assunto ao final. O PROFESSOR SERGIO SETTANI GIGLIO 17 
tem um informe sobre a compra de livros, onde informou que seria disponibilizado R$ 18 
30.000,00 (trinta mil reais), mas na verdade foram R$ 11.000,00 (onze mil reais). Por 19 
conta disso, a comissão da Biblioteca levou em conta a compra de livros nacionais, e 20 
assim que for liberado o restante será feita a compra dos outros livros indicados pelos 21 
docentes. O outro assunto é uma dúvida, pois essa semana tivemos uma reunião com o 22 
STU (Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp), onde a Professora Teresa também 23 
esteve presente, e informou sobre a não reposição de funcionários na universidade. 24 
Portanto, gostaria de saber se este assunto será abordado na congregação, pois temos 25 
alguns funcionários se aposentando, outros no sindicato; e precisará ser abordado esse 26 
assunto em algum momento.O SENHOR DIRETOR informa ao Prof. Sérgio que o 27 
assunto será discutido na reunião da CVND (Comissão de Vagas não Docentes) sobre 28 
todos os funcionários de todas as bibliotecas. Existe um grupo de funcionários que será 29 
destinado especialmente para as bibliotecas da universidade e foi colocada a biblioteca 30 
da FEF também. Será iniciado primeiramente pela biblioteca do IEL que está em situação 31 
crítica, pois não tem funcionário para atender. O SENHOR DIRETOR  informa ao Prof. 32 
Edson que soube sobre o convite do Prof. Roberto Vilarta para presidir a reunião da 33 
comissão eleitoral e não houve nenhum documento formalizando para este fato. No 34 
entanto, consultando o documento de normas e calendário para realização de consulta à 35 
comunidade para escolha do diretor, em seu artigo 11, estabelece que: “ A Congregação 36 
poderá rever qualquer decisão da comissão organizadora de consulta, desde que 37 
convocado extraordináriamente e nos termos regimentais e tão somente para esta 38 
finalidade.” O PROFESSOR ROBERTO VILARTA informa que pediram para ele presidir 39 
a reunião que seria sobre a homologação das inscrições. Ele perguntou se teria outro 40 
assunto e informaram que também haveria debates dos candidatos. Disse que só 41 
aceitaria presidir a reunião caso não tivesse que decidir nada e que os debates fossem 42 
deixados para outra reunião. O PROFESSOR EDISON DUARTE  reforça que houve sim 43 
uma falha e diz para ficarmos com essa reflexão para as próximas eleições, no sentido 44 
de que verifique a necessidade de suplentes para a comissão eleitoral para que não haja 45 
este tipo de situação novamente. A PROFESSORA ELAINE PRODÓCIMO enfatiza que 46 
o Prof. Roberto Vilarta somente conduziu a reunião devido a urgência do calendário e 47 
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não teve nenhuma influência da parte dele. Ela concorda com o Prof. Edson Duarte, no 1 
sentido de que precisamos rever alguns aspectos do regimento, como no caso dos 2 
suplentes e também sobre o calendário de reuniões que já chegou com as datas 3 
definidas pela Secretaria Administrativa e não foi passado antes para a comissão 4 
eleitoral. O PROFESSOR EDISON DUARTE  reforça que a questão não é essa. A 5 
questão é que tinham 4 pessoas presentes e qualquer uma delas poderia ter presidido a 6 
reunião e não ter chamado outra pessoa de fora da comissão. Houve um erro e deve ser 7 
observado, pois não há justificativa legal para este fato. O SENHOR DIRETOR  esclarece 8 
a Profa. Elaine Prodócimo que a congregação sugere um calendário e a comissão 9 
eleitoral pode alterar desde que não haja privilégio de um ou outro. Informa ao discente 10 
Harian que os dias previstos para as reuniões abertas do Projeto #SVC Vivência nos 11 
Campi está prevista para acontecer algum dos dias 02/05, 03/05 ou 04/05 . Nada mais 12 
havendo a tratar, o SENHOR DIRETOR declara encerrada a sessão, a qual eu, Tielly 13 
Martins Lopes, lavrei a presente Ata. 14 


