
Página 1 de 7 
 

ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO 1 
ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO 2 
FÍSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos vinte e 3 
quatro dias do mês de abril de dois mil e dezenove, ás quatorze horas, reúnem-se 4 
os membros da Congregação da Faculdade de Educação Física, no Auditório 5 
Professor João Batista Andreotti Gomes Tojal, sob a presidência do Senhor 6 
Diretor, Professor Doutor Orival Andries Junior, com o comparecimento dos 7 
seguintes conselheiros: Diretor Associado - Professor Doutor Odilon José Roble; 8 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação - Professor Doutor João Paulo 9 
Borin; Coordenadora de Graduação – Professora Doutora Paula Teixeira 10 
Fernandes; Coordenadora Interina de Extensão – Professora Doutora Karine 11 
Jacon Sarro; Coordenadora de Biblioteca – Professora Doutora Olívia Cristina 12 
Ferreira Ribeiro; Chefe do Departamento de Ciências do Esporte – Professora 13 
Doutora Laurita Marconi Schiavon; Chefe do Departamento de Estudos da 14 
Atividade Física Adaptada – Professor Doutor Marco Carlos Uchida; Chefe do 15 
Departamento de Educação Física e Humanidades - Professora Doutora Elaine 16 
Prodócimo; Representantes Docentes - Categoria MS-3: Professores Doutores 17 
Edvaldo Góis Júnior e Mario Luiz Ferrari Nunes; Categoria MS-5: Professores 18 
Doutores Carmem Lúcia Soares e Marco Antônio Coelho Bortoleto; Categoria 19 
MS-6: Professor Doutor Antônio Carlos de Moraes. Representantes Discentes – 20 
Pós-Graduação: Acadêmica Maísa Ferreira; Graduação: Acadêmicos Samuel 21 
Ribeiro dos Santos Neto e Pedro Antunes Conde Lima; Representantes Técnico-22 
Administrativos: Senhor Warley Wilton Vianna Pinto e Senhora Valéria 23 
Bonganha. Convidado: Senhor Emerson Teodorico Lopes. Ausências 24 
Justificadas: Professor Doutor Roberto Rodrigues Paes que seria substituído pelo 25 
Professor Doutor Edison Duarte, que também justificou ausência mediante a um 26 
chamado emergencial - Representantes Docentes - Categoria MS-6. Havendo 27 
quórum, o Senhor Diretor dá início a reunião informando que a ordem da pauta 28 
será invertida, antecipando o EXPEDIENTE - ITEM 1º, para a explanação do 29 
Professor Marco Aurélio Pinheiro Lima que apresenta a proposta de “Hub 30 
Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (HIDS)”, projeto que está em 31 
estudo na Unicamp sob a coordenação da Diretoria Executiva de Planejamento 32 
Integrado (DEPI). O projeto tem como conceito contribuir para o processo do 33 
desenvolvimento sustentável, agregando esforços nacionais e internacionais para 34 
produzir conhecimento, tecnologias inovadoras e educação das futuras gerações, 35 
mitigando e superando as fragilidades sociais, econômicas e ambientais da 36 
sociedade contemporânea. O projeto visa utilizar a área de 1,4 milhões m² da 37 
Fazenda Argentina para criar um Hub com características em comum aos parques 38 
científicos e tecnológicos, ecossistemas de inovação e clusters de inovação, além 39 
da integração e inovação voltadas a redes e políticas públicas de educação, saúde, 40 
arte e cultura. O objetivo da apresentação é compartilhar a proposta do projeto 41 
com a comunidade e abrir para a troca de ideias, sugestões e contribuições sobre 42 
as atividades que possam ser desenvolvidas na Fazenda Argentina e em seu 43 
entorno. O Professor Marco Aurélio finaliza a apresentação e agradece a atenção 44 
dos presentes. Dando sequência, o Senhor Diretor informa as ausências 45 
justificadas e submete à apreciação a ATA DA 191ª REUNIÃO ORDINÁRIA, 46 
realizada em 27.02.2019, abrindo para destaques. O Professor Antônio Carlos 47 
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de Moraes observa que seu nome não consta na Ata, sendo que o mesmo 1 
participou da última Congregação. Disse também que no texto redigido sobre a 2 
discussão das abstenções nas votações, achou que a fala da Professora Paula 3 
ficou um pouco perdida, pois, na ocasião, ela havia se reportado a uma estância 4 
superior, o que não ficou mencionado na Ata. O Senhor Samuel Ribeiro dos 5 
Santos Neto pede a correção da página 2, linha 39, onde consta “Secretaria do 6 
CBCE”, fazer constar “CBCE São Paulo”’ ou “Secretaria Estadual do CBCE 7 
Paulista”. Na página 3, linha 23, onde foi mencionada a representação do CAEF, 8 
fazer constar o nome do Senhor Harian Pires Braga, que fazia parte da Comissão. 9 
Na linha 25, onde está escrito “houve algumas reuniões”, se possível, mencionar 10 
o número das reuniões. Não havendo mais destaques e com as devidas correções 11 
e sugestões, o Senhor Diretor submete à votação a referida ATA - APROVADA 12 
com 01 abstenção. Dando prosseguimento, segue para o EXPEDIENTE – ITEM 13 
2º, onde é feita uma singela homenagem aos recém-aposentados, os (a) 14 
Professores (a) Doutores (a) Ademir de Marco, Heloisa Helena Baldy dos Reis, 15 
Jocimar Daolio, José Júlio Gavião de Almeida e Luis Eduardo Barreto Martins. 16 
A homenagem é finalizada com a entrega das placas de agradecimento a cada um 17 
dos docentes, com exceção do Professor Luis Eduardo Barreto Martins que não 18 
pôde estar presente.  Em seguida o Senhor Diretor relembra aos presentes que a 19 
reunião está sendo transmitida, salientando a importância da iniciativa para que a 20 
comunidade tenha acesso aos assuntos discutidos. Após, abre as inscrições para o 21 
EXPEDIENTE, tendo sido inscrito o Professor João Paulo Borin. O Senhor 22 
Diretor expõe o ITEM 3º - OF.CAMPSUST 005/2019 – Instalação de Sistema 23 
Fotovoltaico no telhado da FEF, projeto que a faculdade irá colaborar no 24 
laboratório vivo de mobilidade elétrica para transporte coletivo na Unicamp. 25 
Trata-se da implantação de uma linha de transporte elétrico interno na 26 
Universidade e instalação de sistemas fotovoltaicos de captação de energia para 27 
abastecimento desses veículos em pontos estratégicos, sendo um desses pontos 28 
na FEF. Explicou que a ideia foi acatada, visto que todo o material passará a ser 29 
da faculdade e poderá ser utilizado na exploração de energia daqui a dez anos. 30 
Finaliza dizendo que o documento está disponível para quem tenha interesse em 31 
consultar. Seguindo para o ITEM 4º - Proposta discente para o Vestibular 32 
Indígena 2020, o Senhor Diretor passa a palavra ao Senhor Samuel Ribeiro dos 33 
Santos Neto que solicitou a oportunidade para fazer a leitura de um documento. 34 
O Senhor Samuel explica que o conteúdo do documento é extenso e por esse 35 
motivo fará um resumo em caráter de informe. Acredita que a maioria dos 36 
docentes tenha tido acesso, pois o documento já tinha sido levado aos 37 
departamentos. Diz que a proposta foi fruto de um esforço conjunto dos 38 
representantes discente, do Centro Acadêmico e também dos demais interessados 39 
que participaram da assembleia do dia 25/03/2019, e que foi aprovada por 40 
unanimidade. Pede que a proposta seja recebida com carinho, pois não foi 41 
desenvolvida no intuito de “apontar o dedo na cara de ninguém” e sim, 42 
meramente, como um diagnóstico pensando numa situação de reparar uma 43 
injustiça que poderia acontecer em qualquer lugar, a qual foi avaliada como um 44 
“erro burocrático”. A proposta foi feita pensando no melhor para a unidade, e 45 
acredita que as vagas indígenas não seria apenas uma questão de reparação 46 
histórica, mas também de desenvolvimento nacional. O Senhor Diretor agradece 47 
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o manifesto e disse compactuar com a ideia. O Professor Antônio Carlos de 1 
Moraes diz que não se inscreveu no item, mas que gostaria de expor que ficou 2 
preocupado quando o documento chegou ao departamento, se for o mesmo 3 
documento, pois achou o conteúdo um pouco duro quando fala que a faculdade 4 
foi relapsa e omissa, e que houve reuniões em que a faculdade não se fez 5 
representar. Disse que, se fosse possível, gostaria de ouvir o outro lado também, 6 
não na questão de números de vagas, mas sobre o teor do documento para se 7 
chegar à discussão das vagas. O Senhor Diretor responde que, quanto a essa 8 
solicitação não abrirá o debate, mas que a Direção também tem entendimento da 9 
necessidade de uma manifestação, e que estão construindo um documento formal 10 
que será apresentado no próximo encontro. O Senhor Samuel Ribeiro dos 11 
Santos Neto pede a palavra, onde, inicialmente, elogia o Professor Antonio 12 
Carlos pela precisão nas correções dos documentos e pautas, diz perceber que o 13 
Professor tem um olhar um pouco parecido com o dele, sempre pegando “a 14 
palavra fora do lugar”, mas que gostaria de esclarecer que no documento redigido 15 
não foram usados os termos “omisso” e “relapso” para se referir a unidade, que 16 
pode até ter passado essa interpretação, mas que não tiveram a intenção de 17 
ofender a unidade. O Senhor Diretor passa a palavra ao Professor João Paulo 18 
Borin, inscrito no EXPEDIENTE. O Professor João Paulo Borin parabeniza 19 
todos os docentes do programa e, principalmente, os alunos da Pós Graduação 20 
pela aula inaugural que aconteceu no dia 04 de abril. Acredita que foi um evento 21 
importante, não só para a Pós Graduação, mas um encaminhamento de todas as 22 
coisas que tem para o final desse quadriênio e o início do próximo período. 23 
Parabenizou também a atuação do Professor Edivaldo Góis na condução do 24 
processo e a todos os membros que fizeram parte e deixaram o brilhantismo neste 25 
dia. Finalizando o EXPEDIENTE, a mesa parabeniza o evento “A Reforma da 26 
Previdência e a Realidade do Trabalho Docente” realizado no dia 11 de abril, 27 
coordenado pela Professora Elaine Prodócimo. Em seguida, o Senhor Diretor 28 
coloca em juízo a ORDEM DO DIA: ITEM A) Homologação do “ad 29 
referendum” na Ata da consulta para Chefia do Departamento de Estudos da 30 
Atividade Física Adaptada - período 27/03/2019 a 26/03/2021. Eleito: Professor 31 
Doutor Marco Carlos Uchida; ITEM B) Pareceres favoráveis ao Relatório de 32 
Atividades Docente - Professora Doutora Carmen Lúcia Soares. Período: 33 
01/10/2013 a 30/09/2018; ITEM C) Pareceres favoráveis ao Relatório de 34 
Atividades Docente – Professor Doutor Paulo Cesar Montagner. Período: 35 
01/11/2013 a 31/10/2018; ITEM D) Resolução Interna CG-FEF Nº 003/2019 - 36 
Catálogo de Graduação 2019, sem alterações para o catálogo de 2020, dos cursos 37 
diurno e noturno; ITEM E) Resolução Interna CG-FEF Nº 006/2019 - Vestibular 38 
2020 - Vagas Indígenas, Olímpicas e Enem; ITEM F) Resolução Interna CG-39 
FEF Nº 007/2019 - Peso das Provas para a Área da Ciência da Natureza; ITEM 40 
G) Resolução Interna CPG-FEF Nº 12/2019 - Substituição dos membros 41 
representantes da área de Concentração em Atividade Física Adaptada, na 42 
Comissão de Pós-Graduação, com mandato 01/05/2019 a 10/03/2021. Titular 43 
Prof. Dr. José Irineu Gorla, Suplente Profa. Dra. Cláudia Regina Cavaglieri; 44 
ITEM H) Resolução Interna CPG-FEF Nº 23/2019 - Indicação de representação 45 
discente junto a Comissão de Pós-Graduação, com mandato 05/05/2019 a 46 
04/05/2020. Titular Igor Cavalcante Doi, Suplente Lívia de Paula Machado 47 
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Pasqua; ITEM I) Resolução Interna CPG-FEF Nº 15/2019 - Parecer favorável ao 1 
credenciamento da Professora Doutora Karine Jacon Sarro como professora 2 
permanente do programa de Pós-Graduação, na Área de concentração 3 
Biodinâmica do Movimento e Esporte, Linha de Pesquisa Biomecânica 4 
professora permanente do programa de Pós Graduação, na Área de concentração 5 
Biodinâmica do Movimento e Esporte, Linha de Pesquisa Biomecânica; ITEM 6 
J) Resolução Interna CPG-FEF Nº 19/2019 - Parecer favorável a renovação da 7 
participação do Professor Doutor Diego Trevisan Brunelli no Programa de Pós-8 
Doutorado, sob a supervisão da Professora Doutora Cláudia Regina Cavaglieri, 9 
no período de fevereiro/2019 a janeiro/2020, com financiamento da FAPESP; 10 
ITEM K) Resolução Interna CPG-FEF Nº 17/2019 - Parecer favorável ao 11 
Relatório Final das Atividades desenvolvidas pelo Professor Doutor Cristian 12 
Eduardo Luarte Rocha como Pesquisador de Pós-Doutorado, sob a supervisão do 13 
Professor Doutor Edison Duarte, no período de fevereiro a dezembro de 2018; 14 
ITEM L) Resolução Interna CPG-FEF Nº 18/2019 - Parecer favorável ao 15 
Relatório Final das Atividades desenvolvidas pela Professora Doutora Maria 16 
Tereza Krahenbuhl Leitão como Pesquisadora de Pós-Doutorado, sob a 17 
supervisão do Professor Doutor Edison Duarte, no período de março a novembro 18 
de 2018; ITEM M) Vinculação do Professor Doutor Ademir De Marco como 19 
Pesquisador Colaborador da Faculdade de Educação Física da Universidade 20 
Estadual de Campinas, no período de 03/2019 a 02/2021. Resolução Interna 21 
DEFH-FEF 07/2019 e parecer favorável. Resolução Interna COMEX-FEF 22 
45/2019 e parecer favorável. Resolução Interna CG-FEF 08/2019 e parecer 23 
favorável; ITEM N) Resolução Interna CPG-FEF Nº 16/2019 - Parecer favorável 24 
ao credenciamento do Professor Doutor Ademir De Marco como Professor 25 
Permanente do Programa de Pós-Graduação, na Área de Concentração em 26 
Educação Física e Sociedade, Linha de Pesquisa Corpo, Educação e Escola; 27 
ITEM O) Resolução Interna CPG-FEF Nº 22/2019 - Edital de abertura de 28 
inscrições para o Processo Seletivo dos cursos de Mestrado e Doutorado, com 29 
ingresso em agosto de 2019; ITEM P) Resolução Interna CPG-FEF Nº 22/2019 - 30 
Edital de abertura de inscrições para o Processo Seletivo dos cursos de Mestrado 31 
e Doutorado, com ingresso em agosto de 2019; ITEM Q) Resolução Interna 32 
COMEX-FEF Nº 48/2019 - Parecer favorável referente ao demonstrativo de 33 
receitas e despesas, Proc. 23-P-14107/1998 – Funcamp - Convênio 99/91 – 34 
APS/FEF – Práticas Esportivas no período de 01/08/2018 a 31/12/2018. O 35 
Senhor Diretor abre as inscrições para destaques. A Professora Elaine 36 
Prodócimo solicita a inclusão de item. O Professor João Paulo Borin destaca o 37 
item O. A Professora Laurita Marconi Schiavon destaca o item M. A Senhora 38 
Maísa Ferreira destaca o item Q. O Professor Antônio Carlos de Moraes destaca 39 
o item H. Não havendo mais destaques, são colocados em votação os itens A, B, 40 
C, D, E, F, G, I, J, K, L, N e P – APROVADOS. Iniciando com o destaque do 41 
ITEM H, o Professor Antônio Carlos de Moraes observa que não consta o 42 
carimbo de identificação da pessoa que assinou pelo coordenador no documento 43 
que fará parte do processo de constituição da comissão de pós-graduação. O 44 
Senhor Emerson Teodorico Lopes explica que a cópia do documento acabou 45 
ficando sem o carimbo em decorrência da urgência do fechamento da pauta, mas 46 
que o documento original se encontra devidamente assinado e carimbado na 47 
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secretaria. O ITEM H é colocado em votação – APROVADO. A Professora 1 
Laurita Marconi Schiavon solicita a correção do ITEM M, onde consta 2 
“Vinculação do Professor Doutor Ademir de Marco como Pesquisador 3 
Colaborador”, fazer constar “Vinculação do Professor Doutor Ademir de Marco 4 
como Professor Colaborador”. Após a correção, o ITEM M é colocado em 5 
votação – APROVADO. O Professor João Paulo Borin requisita, no ITEM O, a 6 
inserção da solicitação de vaga para o Professor Ademir de Marco de 01 vaga de 7 
mestrado e 03 vagas de doutorado, explicando que, atualmente, ele tem 3 (três) 8 
de mestrado e 1 (uma) de doutorado. O Senhor Diretor informa que foi incluído 9 
o item da solicitação das vagas e pergunta aos presentes se teriam alguma 10 
consideração. O Professor Antônio Carlos de Moraes pergunta por quanto 11 
tempo se dá o credenciamento de um professor atualmente. Foi respondido que 12 
por 2 (dois) anos. O Professor Antônio Carlos de Moraes sugere que se tenha 13 
cuidado, não especificamente com este caso, mas estão aprovando um 14 
credenciamento para 2 anos e com vaga de doutorado para 4 anos, não importa 15 
de quem ou quando, isto automaticamente já demanda, não que não possa ter, 16 
mas acha que é um cuidado que precisa se pensar para essas situações e para 17 
qualquer professor colaborador. O Professor Edivaldo Góis pede a palavra e diz 18 
que o credenciamento de todo professor da FEF se dá por dois anos. Explica que 19 
no meio do quadriênio esse credenciamento é renovado automaticamente - que é 20 
o caso do Professor Ademir de Marco, e que no final do quadriênio o 21 
credenciamento tem as suas normas e todos os professores são colocados em 22 
relação aos critérios estabelecidos. O Professor Antonio Carlos de Moraes diz 23 
que só perguntou se a norma mudou, pois a última vez que viu isso foi quando a 24 
norma foi construída, acha que em 2016. Explica que existem os professores FEF 25 
e outra categoria, onde entram os professores colaboradores - aqueles que não 26 
estão na ativa, e lá parece que fala alguma coisa diferente, mas diz que também 27 
pode estar equivocado. O Senhor Diretor pergunta se há alguma sugestão 28 
quanto ao assunto discutido e se poderiam colocar em votação. O Professor João 29 
Paulo Borin pede a palavra e informa que o Professor Marco Antônio Coelho 30 
Bortoleto apontou a falta da solicitação de sua área, assim pede que, além da 31 
solicitação do Professor Ademir, fosse incluído 01 vaga de mestrado e 01 de 32 
doutorado à área do Professor Marco Antônio. O Senhor Diretor coloca em 33 
votação a inclusão das vagas solicitadas pelos Professores Ademir de Marco e 34 
Marco Antônio Coelho Bortoleto – APROVADO. Na sequência, coloca em 35 
votação o ITEM O, sobre o processo seletivo – APROVADO. No ITEM Q, a 36 
Senhora Maísa Ferreira solicita a correção da soma do valor que consta no 37 
parecer, folha 50, segunda linha, onde tem uma diferença de R$0,34. Com a 38 
devida correção, o ITEM Q é colocado em votação – APROVADO. Sobre a 39 
solicitação de inclusão do ITEM R, a Professora Elaine Prodócimo explica que a 40 
Professora Helena Altman foi convidada pelo SESC-Bom Retiro para prestar 41 
assessoria a um ciclo de palestras voltado a formação de professores, cujo tema é 42 
“Esporte e educação como direitos: Interfaces entre corpo gênero e sexualidade”. 43 
Esse ciclo de palestras é composto por quatro palestras que acontecerão de junho 44 
a outubro com temáticas relacionadas à questão da educação física do esporte e 45 
de gênero. No convite e na carta de encaminhamento ao departamento, a 46 
professora Helena Altman diz que as horas dedicadas a esse processo não 47 



Página 6 de 7 
 

atrapalharão em nada em suas atividades na FEF e se encaixam dentro da 1 
normativa em relação às assessorias que os professores da universidade tem 2 
direito. Solicitam que, após a aprovação da congregação, sejam feitos os trâmites 3 
legais junto a Funcamp para que sejam descontadas as taxas da universidade para 4 
esse tipo de serviço. O Professor Marco Antônio Coelho Bortoleto observou a 5 
importância desse pedido, não unicamente para esta docente, mas para os outros 6 
docentes também, pois é uma atividade recorrente. Disse que esse esclarecimento 7 
é importante, talvez, a divulgação entre os docentes dessa informação e dessas 8 
precisões de como realizar o trâmite da melhor maneira possível, ajudaria e 9 
facilitaria muito. O Senhor Diretor informa que a Direção foi procurada e que 10 
prestaram os esclarecimentos necessários, e que continuam disponíveis em 11 
prestar quaisquer esclarecimentos. O Professor Marco Antônio Coelho 12 
Bortoleto sugere que esses esclarecimentos sejam publicitados, que estejam no 13 
site ou em outro lugar para que a Direção não precise ficar explicando toda vez. 14 
O Senhor Diretor esclarece que toda normatização da Universidade está 15 
disponível no site. Após discussão, o ITEM R é colocado em votação – 16 
APROVADO. Dando prosseguimento, são abertas as inscrições para o ITEM 17 
OUTROS, sendo inscritas as Professoras Elaine Prodócimo e Carmem Lúcia 18 
Soares e o Senhor Samuel Ribeiro dos Santos Neto. O Senhor Diretor reafirma 19 
o que foi determinado na Congregação do dia 27/02/2019, de que não haverá 20 
mais o item denominado “outros”. Complementa dizendo que os itens inscritos 21 
no item “outros” passarão a ser tratados no “expediente”. Informa que a partir da 22 
próxima Congregação as inscrições para o Expediente serão feitas antes de 23 
iniciar a reunião, em um livro que ficará disponível na entrada do auditório. 24 
Dando prosseguimento, a Professora Elaine Prodócimo, juntamente com a 25 
Professora Olívia Cristina Ferreira Ribeiro - representantes da FEF no 26 
Conselho de Representantes da Adunicamp, convidam os colegas que ainda não 27 
são sindicalizados para participarem de um evento no dia 07/05/2019 ás 28 
17h30min, na Adunicamp. A Professora Elaine explica que será uma campanha 29 
de sindicalização que tratará a relevância de ser sindicalizado, principalmente no 30 
momento em que a assembleia legislativa monta uma CPI para investigar a 31 
universidade. Diz que este é um momento em que devemos estar unidos nessa 32 
luta, nessa campanha contra essa CPI que foi montada, da importância do nosso 33 
sindicato em defesa, não só dos nossos salários e das nossas condições de 34 
trabalho, mas também da universidade nesse contexto sócio político que estamos 35 
vivendo. A Professora Carmem Lúcia Soares convida os docentes, funcionários 36 
e estudantes interessados a participarem do “V Colóquio de Pesquisa Educação e 37 
História Cultural”, a ser realizado no dia 02.05.2019 ás 9h30min, no Salão Nobre 38 
da Faculdade de Educação, cuja palestra será proferida pelo Professor Doutor 39 
Jacques Gleyse, tendo como título “A instrumentalização do corpo”. 40 
Complementa informando que a Pós Graduação da FEF é parceira, que esse 41 
evento foi formulado e pensado no mês de novembro do ano passado, e que o 42 
Professor João Paulo Borin já disponibilizou as informações no site. O Senhor 43 
Diretor agradece a Professora Carmem Lúcia e passa a palavra ao Senhor 44 
Samuel Ribeiro dos Santos Neto, que repassa ao colega Arlindo Gregório, da 45 
Faculdade de Engenharia Elétrica. O Senhor Arlindo Gregório cumprimenta os 46 
presentes e diz que recebeu o convite para participar da reunião como “intruso” e 47 
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que gostaria de agradecer o voto de confiança em relação ao item aprovado das 1 
vagas indígenas. Disse que às vezes, para alguns, essa questão pode parecer 2 
insignificante, mas que para eles essa oportunidade tem uma imensidão sem 3 
tamanho. Acredita que a Unicamp, por ser pioneira em trazer os indígenas para 4 
dentro da universidade, daqui a cinco ou seis anos, irá olhar com outros olhos e 5 
saber que valeu a pena. O Senhor Diretor aproveita o momento para dar as boas 6 
vindas em nome da universidade e agradece a participação e manifestação, diz 7 
que podem contar com a faculdade em tudo aquilo que a mesma puder ajudar. A 8 
Professora Karine Jacon Sarro informa que na última reunião da Comissão de 9 
Extensão foi aprovado o novo cronograma para oferecimento e reoferecimento 10 
dos cursos de extensão, que em breve será enviado ao e-mail de todos. Solicita a 11 
colaboração de todos para que sigam o cronograma, que isso ajuda e facilita 12 
bastante o trabalho do pessoal da CODESP, ainda mais que será a primeira vez 13 
que terão que lidar com a demanda tendo 1 funcionário a menos. O Senhor 14 
Diretor pergunta se mais alguém solicita a palavra no ITEM OUTROS, não 15 
tendo manifestação deu por encerrada a reunião, a qual eu, Renata Cristina 16 
Cardoso Ribeiro, lavrei a presente ata. 17 
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