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RESOLUÇÃO INTERNA COMEX-FEF Nº 07/2020 
 
 
 
REF: PROPOSTA DE ENCERRAMENTO DOS PROJETOS DE 
EXTENSÃO/ATIVIDADES FÍSICAS NO PRIMEIRO SEMESTRE 
DE 2020. 
 
 
A Comissão de Extensão da Faculdade de Educação Física da 
Universidade Estadual de Campinas, em sua reunião virtual 
extraordinária, realizada no dia 30 de julho de 2020, aprovou por 
unanimidade a proposta de Encerramento dos Projetos de Extensão-
Atividades Físicas parcialmente oferecidos no primeiro semestre de 
2020, conforme os termos explicitados abaixo. 
 
 
 
  

Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
30 de Julho de 2020. 

 
 
 
 

Prof. Dr. Marco Antonio Coelho Bortoleto 
Coordenador de Extensão 

Presidente da COMEX/FEF/UNICAMP 
 

  

 

 

  



	  
UNIVERSIDADE	  ESTADUAL	  DE	  CAMPINAS	  

FACULDADE	  DE	  EDUCAÇÃO	  FÍSICA	  
COORDENAÇÃO	  EXTENSÃO	  

 

Avenida Érico Veríssimo, 701 – Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas, São Paulo, Brasil. CEP 13083-851 
  codesp@fef.unicamp.br - www.fef.unicamp.br/extensao 

 

Estimados/as frequentadores/as dos Projetos de Extensão da FEF-

Unicamp, 

 

Como é de amplo conhecimento, foi necessária a interrupção de todas 

as atividades presenciais ao final da segunda semana de Março do 

presente ano. Durante os meses consecutivos, realizamos diversas 

reuniões e consultas às autoridades internas e externas à Unicamp, 

monitorando o desenrolar da situação com alguma expectativa de 

retorno das atividades, mesmo que com um novo calendário como foi 

realizado com as demais atividades oferecidas pela Unicamp. Contudo, 

devido a natureza da maioria dos Projetos de Extensão e dada a 

impossibilidade do uso das instalações, foi decidido pelo encerramento 

do primeiro semestre de 2020. 

Não há dúvidas que se trata de uma situação extraordinária, nunca 

antes experimentada, e que foi analisada cuidadosamente buscando o 

melhor entendimento e o respeito à todos os frequentadores que, em 

conjunto com monitores/colaboradores e docentes coordenadores fazem 

das atividades de extensão da FEF-Unicamp um importante espaço 

formativo e extensionista da Unicamp.  

Nesse período a FEF-Unicamp num acordo com a Coordenação de 

Extensão e todos os coordenadores de projetos, viabilizou um Auxílio 

Extraordinário aos monitores, tratando de ampliar o suporte da Unicamp 

para minimizar o impacto da pandemia no corpo discente. Dada as 

incertezas, tratamos ademais de não realizar novos pagamentos 

(bolsas, compra de equipamentos, coordenações, etc), de modo a 

preservar os valores resultantes das inscrições do período.  

Cabe recordar que o Programa de Extensão da FEF é reconhecido 

interna e externamente como um modelo para a formação acadêmico-
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profissional, com uma enorme variedade de projetos que exigem 

constante atualização e monitoramento, bem como um gestão 

cuidadosa uma vez que envolve milhares de pessoas semestralmente. 

Em atenção ao exposto, apresentamos uma proposta para o 

encerramento do semestre buscando equilibrar os direitos e 

expectativas de todos os frequentadores/as bem como a estrutura dos 

projetos, de modo que os mesmos possam existir no futuro, assim que 

houver condições para a retomada dos mesmos.  

 

PROPOSTA: Devolução de 70% (setenta  por cento) do valor pago. Os 

30% restante, se referem às diversas taxas/impostos que são cobradas 

sobre os valores pagos, recursos que são posteriormente utilizados para 

a manutenção e/ou financiamento de programas da Unicamp, como 

apoio o Programa Faepex de auxílio à Pesquisa; e também para a 

manutenção geral da FEF (unidade sede) que inclui a compra de 

equipamentos utilizados nos projetos e demais atividades da unidade. 

Esses recursos serão ademais, fundamentais para que possamos 

retomar as atividades assim que houver condições, voltando nosso 

atendimento à comunidade como temos realizado por mais de três 

décadas. 

 

Considerando que essa decisão implica no processamento de uma 

enorme quantidade de solicitações de estorno junto à Funcamp, 

pedimos vossa compreensão para que os trâmites sejam realizados em 

até 30 dias úteis a contar do envio do Formulário de Solicitação de 

Reembolso. Para tal, pedimos que preencham o formulário (em word – 

disponibilizado no site) em até 15 dias após o recebimento dessa 
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comunicação e acompanhe os trâmites via e-mail. No caso de dúvidas, 

pedimos que entrem em contato pelo e-mail: codesp@fef.unicamp.br  

 

IMPORTANTE: Considerando a situação emergencial que estamos 

passando, quer seja no âmbito geral da Unicamp, como do específico da 

FEF, sugerimos a todos que possam e que se sintam confortáveis, que: 

a) Doem o valor que seria reembolsado à FEF-Unicamp, apenas não 

solicitando o estorno ou, se preferir, indicando via e-mail essa 

decisão; 

b) Caso opte por solicitar o reembolso, doar o valor total ou parte 

dele à Campanha de Apoio da Unicamp 

(http://ajude.unicamp.br/). Gostaríamos de possibilitar essa 

opção diretamente, porém o sistema de gestão financeira 

(FUNCAMP) não permite.  

Ambas as possibilidades acima indicadas irão contribuir sobremaneira 

para a manutenção das nossas atividades. 

 

Por fim, ratificamos que a FEF-Unicamp está contribuindo de múltiplas 

formas visando a superação desse delicado momento que todos estamos 

enfrentando, tratando de apoiar sua comunidade que inclui, certamente, 

a dos/as frequentadores/as dos Projetos de Extensão. 

 

Saudações cordiais, 

 

Prof. Marco A C Bortoleto 

Coordenador de Extensão 

FEF-UNICAMP 


