
ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1 

CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos vinte e quatro dias do mês de 3 

junho de dois mil e vinte, às quatorze horas, reúnem-se os membros da Congregação 4 

por videoconferência, sob a presidência do Senhor Diretor, Professor Doutor Orival 5 

Andries Júnior, com o comparecimento dos seguintes conselheiros: Diretor Associado - 6 

Professor Doutor Odilon José Roble; Coordenador de Pós-Graduação - Professor 7 

Doutor João Paulo Borin; Coordenadora de Graduação – Professora Doutora Paula 8 

Teixeira Fernandes; Coordenadora de Biblioteca – Professora Doutora Olívia Cristina 9 

Ferreira Ribeiro; Chefe do Departamento de Ciências do Esporte – Professora Doutora 10 

Laurita Marconi Schiavon; Chefe do Departamento de Estudos da Atividade Física 11 

Adaptada – Professor Doutor Marco Carlos Uchida; Chefe do Departamento de 12 

Educação Física e Humanidades – Professora Doutora Elaine Prodócimo; 13 

Representantes Docentes - Categoria MS-3.1: Professores Doutores Edivaldo Góis 14 

Júnior e Mário Luiz Ferrari Nunes; Categoria MS-5.1: Professor(a) Doutor(a) Carmem 15 

Lúcia Soares  e Marco Antonio Coelho Bortoleto; Categoria MS-6: Professores 16 

Doutores Antônio Carlos de Moraes e Roberto Rodrigues Paes; Representantes 17 

Discentes – Pós-Graduação: Senhora Mônica Alves Barreto; Graduação: Senhores Luan 18 

Maynny Silva Avelino e Vinicius Pereira Chieppe. Representantes Técnico-19 

Administrativos: Senhores Adalberto Demer e Warley Wilton Viana Pinto. Convidado: 20 

Senhor Emerson Teodorico Lopes, Coordenador Técnico de Unidade. Faltas 21 

justificadas: Categoria MS-6: Professor Doutor Roberto Rodrigues Paes, substituído 22 

pelo Professor Doutor Edison Duarte; Coordenadora de Extensão – Professora Doutora 23 

Maria Luiza Tanure Alves, devido a problemas familiares. Havendo quórum, o Senhor 24 

Diretor dá início a 199ª Reunião Extraordinária da Congregação e explica que o “item II 25 

- Expediente” ficará por último na sequência da pauta. Seguindo, coloca em apreciação 26 

o Item I – Aprovação das Atas da 198ª Reunião Ordinária de 29/04/2020 e 91ª Reunião 27 

Extraordinária de 20/05/2020; não havendo destaques, as atas são APROVADAS. Os 28 

itens da Ordem do Dia são colocados em apreciação: A) Recondução do Professor 29 

Doutor João Paulo Borin na Representação Docente da Faculdade de Educação Física 30 

junto ao Conselho de Orientação do FAEPEX, a partir de 01/08/2020; B) Homologação 31 

das Atas do Processo de Consulta para as Coordenações (Graduação, Extensão e 32 

Biblioteca) e Departamentos (DEFH e DCE) – mandato 01/07/2020 a 30/06/2022: 33 

GRADUAÇÃO – Professor Doutor Sérgio Settani Giglio, Extensão – Professor Doutor 34 

Marco Antonio Coelho Bortoleto, LABFEF – Professor Doutor Bruno Rodrigues, 35 

Biblioteca – Professora Doutora Olívia Cristina Ferreira Ribeiro, DEFH – Professora 36 

Doutora Silvia Cristina Franco Amaral, DCE – Professor Doutor Renato Barroso da 37 

Silva; C) Pareceres favoráveis ao Relatório de Atividades Docente - Professor Doutor 38 

Edison Duarte, Período: 01/01/2015 a 31/12/2019; D) Aprovação de inscrição de 39 

candidato ao Prêmio de Reconhecimento Acadêmico Zeferino Vaz 2020, Candidato: 40 

Professor Doutor Marco Antonio Coelho Bortoleto; E) Constituição da Comissão de 41 

Especialistas para emissão de parecer de mérito, com indicação ao Prêmio de 42 

Reconhecimento Acadêmico Zeferino Vaz – 2020; F) Aprovação de inscrição de 43 

candidato ao Prêmio de Extensão Universitária – PROEC – 2020, Candidato: Professor 44 



Doutor José Irineu Gorla; G) Constituição da Comissão de Especialistas para emissão 1 

de parecer de mérito ao Prêmio de Extensão Universitária – PROEC – 2020; H) 2 

Resolução Interna CPG-FEF Nº 11/2020 - Parecer favorável à prorrogação do Estágio 3 

de Pós-Doutorado da Profa. Dra. Catarina de Andrade Barboza, por mais um ano, a 4 

partir de maio/2020, com financiamento da FAPESP, sob a supervisão do Professor 5 

Doutor Bruno Rodrigues; I) Resolução Interna CPG-FEF Nº 22/2020 - Parecer 6 

favorável ao Relatório do Estágio de Pós-Doutorado de Rodrigo Mallet Duprat, no 7 

período de maio de 2019 e abril de 2020, sob a supervisão do Professor Doutor Marco 8 

Antonio Coelho Bortoleto; J) Resolução Interna CPG-FEF Nº 25/2020 - Indicação da 9 

aluna Jéssica dos Anjos Januário (titular) como representante discente na CPG-FEF, no 10 

período de 01/07/2020 a 01/06/2021; K) Resolução Interna CPG-FEF Nº 20/2020 - 11 

Catálogo dos cursos de Pós-Graduação – 2021 e L) Resolução Interna CG-FEF Nº 12 

04/2020 - Catálogo vigente de Graduação, sem alterações para o Catálogo 2021, dos 13 

cursos diurnos (27) e noturno (45). O Senhor Diretor explica que os itens E e G são de 14 

destaque obrigatório. A Professora Paula Teixeira Fernandes solicita a retirada de pauta 15 

do item L, explicando que a alteração será na quebra das equivalências dos estágios; não 16 

havendo manifestação contrária, a retirada de pauta do “item L” é APROVADA.  Em 17 

seguida, a Professora Paula solicita a inclusão do item “Quebra das equivalências das 18 

disciplinas de estágio do curso de Educação Física, licenciatura e bacharelado”, 19 

explicando a importância de o aluno passar pelos dois estágios para completar sua 20 

formação, sendo a inclusão APROVADA. Os itens A, B, C, D, F, H, I, J e K foram 21 

APROVADOS em bloco, com 1 (uma) abstenção no item C. Seguindo para o destaque 22 

do item E, a Professora Elaine Prodócimo explica que o prêmio tem um único 23 

candidato, o Professor Marco Antonio Coelho Bortoleto, ficando o DEFH encarregado 24 

de elaborar a comissão. Diz que entraram em contato com seis professores, todos 25 

titulares, e que todos entregaram a documentação de conflito de interesse – Titulares: 26 

Professores (as) Doutores (as) Artemis de Araujo Soares da Faculdade de Educação 27 

Física e Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas; Ricardo Ricci Uvinha da 28 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP e Wanderley Marchi Júnior do 29 

Departamento de Educação Física e Ciências Sociais da Universidade Federal do 30 

Paraná. Suplentes: Professores (as) Doutores (as) Helder Ferreira Isayama da 31 

Universidade Federal de Minas Gerais; Simone Aparecida Rechia da Universidade 32 

Federal do Paraná e Alexandre Fernandez Vaz do Departamento de Metodologia de 33 

Ensino da Universidade Federal de Santa Catarina. Não havendo manifestação 34 

contrária, o Senhor Diretor coloca em votação o ITEM E – APROVADO, com 1 (uma) 35 

abstenção. Seguindo para o Item G, são sugeridos os seguintes nomes para compor a 36 

Comissão de Especialistas para emissão de parecer de mérito ao Prêmio de Extensão 37 

Universitária – PROEC: Titulares: Professores (as) Doutores (as) Walter Roberto 38 

Correia da USP, Ellen Cristini de Freitas da USP/Ribeirão Preto e Marina Souza Lobo 39 

Guzzo da Universidade Federal de São Paulo; Suplentes: Professores (as) Doutores (as) 40 

Michele Viviene Carbinatto da USP, Enrico Fuini Puggina da USP/Ribeirão Preto e 41 

Vinícius Demarchi Silva Terra da Universidade Federal de São Paulo. O Professor 42 

Marco Carlos Uchida explica que o candidato é único, o Professor José Irineu Gorla do 43 

DEAFA, e que todos os docentes listados participam atualmente de suas comissões e 44 



câmaras de extensão em suas unidades, e também já encaminharam os documentos de 1 

conflito de interesse. Não havendo manifestação contrária, o ITEM G é colocado em 2 

votação – APROVADO. Seguindo para o ITEM L, a Professora Paula Teixeira 3 

Fernandes explica que se trata da aprovação do catálogo 2021 com a quebra de 4 

equivalência dos estágios. O Senhor Diretor fica com dúvida, dizendo que a resolução 5 

que foi encaminhada para o Administrativo não cita a aprovação do catálogo. A 6 

Professora Paula explica que foi colocado ‘equivalência das disciplinas’, mas que 7 

entende que o correto seria escrever ‘aprovação do catálogo com alteração’. O Senhor 8 

Diretor solicita que o documento seja encaminhado com a devida correção e coloca o 9 

ITEM M em votação - APROVADO. No Item Expediente, a mesa agradece todo 10 

trabalho desenvolvido pela Coordenação de Graduação, em nome da Professora Paula 11 

Teixeira Fernandes e Sérgio Settani Giglio; a Coordenação de Extensão, em nome da 12 

Professora Maria Luiza Tanure Alves; a Coordenação do LabFEF, em nome do 13 

Professor Renato Barroso e a Coordenação da Biblioteca, em nome da Professora Olívia 14 

Cristina Ferreira Ribeiro. Agradece a Chefia do DEFH, em nome da Professora Elaine 15 

Prodócimo e a Chefia do DCE, em nome da Professora Laurita Marconi Schiavon. 16 

Também agradece a comissão designada para os trabalhos de consulta das Chefias e 17 

Coordenações, os Professores Antônio Carlos de Moraes e Marco Carlos Uchida, o 18 

Senhor Adalberto Demer e o apoio da Secretaria Administrativa, em nome da Senhora 19 

Tânia Gomes Felipe; explica que foi um serviço bastante trabalhoso, mas que teve um 20 

processo bem tranquilo graças ao emprenho da comissão, em especial da Senhora Tânia 21 

que conduziu muito bem os trabalhos de maneira remota. Agradece ainda o (a) 22 

Professor (a) Sérgio Settani Giglio e Laurita Marconi Schiavon por estarem assumindo 23 

a Coordenação de Graduação; o Professor Marco Antonio Coelho Bortoleto que assume 24 

a Coordenação de Extensão; o Professor Bruno Rodrigues que assume a Coordenação 25 

do LabFEF; a Professora Olívia Cristina Ferreira Ribeiro, mais uma vez a frente da 26 

Comissão e Coordenação da Biblioteca; a Professora Silvia Cristina Franco do Amaral 27 

pela disponibilidade em assumir a Chefia do DEFH, e o Professor Renato Barroso da 28 

Silva que assume a Chefia do DCE. O Senhor Diretor aproveita para registrar o 29 

profundo sentimento pelo falecimento do querido Professor Ademir De Marco, 30 

prestando as condolências aos familiares. Na sequência, destaca os eventos que estão 31 

sendo realizados nesse período de pandemia, parabenizando os vários docentes e alunos 32 

que estão realizando seus trabalhos através das ‘lives’ e vídeos. Seguindo, explica que 33 

foi publicada a Lei Complementar nº 173/20 da Presidência da República que estabelece 34 

o programa federativo de enfrentamento ao Covid-19, ficando proibida qualquer 35 

contratação no serviço público até dia 31/12/2021, no âmbito federal e estadual. Lembra 36 

que a FEF tem quatro concursos em andamento que foram suspensos temporariamente 37 

devido à pandemia, e explica que mesmo os concursos sendo realizados, a contratação 38 

não poderá ocorrer antes de dezembro de 2021. Comunica também que a diretoria 39 

chamará uma reunião com os Chefes de Departamento e os Coordenadores para 40 

discussão a respeito da reestruturação departamental, visto que receberam um ofício da 41 

PRDU, lembrando que existe uma normativa da Universidade que determina que o 42 

departamento deva ter ao menos dez docentes para poder existir, e que hoje na FEF 43 

existe departamento com nove docentes. Explica que a direção fez algumas reuniões 44 
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junto a Administração Central para entender o processo e fazer algumas considerações 1 

específicas, colocando a importância de manter a estrutura atual e a necessidade de um 2 

tempo maior para a discussão junto os docentes da casa. Seguindo com os inscritos, o 3 

Professor Marco Antonio Coelho Bortoleto comunica que ele e a Professora Laurita 4 

fizeram uma entrevista junto com o Professor Keith Russell - canadense que veio ao 5 

Brasil no mês de fevereiro pelo edital da PRPG, citando a ajuda do Beeroth nas 6 

gravações e a edição do vídeo pelo Ricardo, diz que a versão em inglês está publicada 7 

no site da FEF e que a versão legendada estará disponível em breve. A Professora Paula 8 

Teixeira Fernandes, como Coordenadora de Graduação, agradece a participação de 9 

todos que, nessa semana, não mediram esforços para conseguirem colocar em pauta a 10 

quebra das equivalências; também agradece a colaboração de todos os professores, pois 11 

conseguiram finalizar a grade. Em nome da Graduação, aproveita a oportunidade para 12 

homenagear o Professor Ademir De Marco, dizendo que ele sempre foi fantástico, que 13 

mesmo depois de aposentado não deixou a disciplina, que o Professor Ademir fez muita 14 

diferença enquanto estava na FEF e que fará muita falta. Finalizando, diz que essa é a 15 

sua última participação na Congregação como Coordenadora de Graduação, lembrando 16 

que foram seis anos de gestão, sendo dois anos como Coordenadora Associada e quatro 17 

como Coordenadora, que foi um período de crescimento gigante tanto profissional, 18 

acadêmico e pessoal. Agradece a todos os docentes pela parceria, em especial a 19 

Professora Elaine que foi a coordenadora nos dois primeiros anos, o Professor Uchida 20 

que foi coordenador associado nos dois outros anos e o Serginho, que é o Coordenador 21 

Associado nos dois últimos anos. Agradece os Coordenadores e também todos os 22 

funcionários que colaboraram, principalmente os que fazem parte da graduação ou que 23 

fizeram parte da equipe, citando o Warley, a Renata, o Mario e a Tielly. Agradece a 24 

Direção, começando com o Professor Miguel e agora com os Professores Orival e 25 

Odilon, pela confiança e o apoio em todos os momentos. Agradece também todos os 26 

alunos, inclusive as entidades que conseguiram fazer uma interlocução importante. A 27 

Professora Elaine Prodócimo brinca dizendo que será um pouco redundante em sua fala, 28 

pois também é sua última Congregação como Chefe do DEFH, e agradece os colegas 29 

dos departamentos, principalmente o (a) Professor (a) Uchida e a Laurita pelo trabalho 30 

conjunto e de muito crescimento e a Direção e todas as Coordenações. A Professora 31 

Elaine também presta uma homenagem ao Professor Ademir De Marco, que, inclusive, 32 

era professor do DEFH antes de sua aposentadoria, e fala da falta que o Professor fará 33 

na FEF e o quanto ele contribuiu nesses anos todos, lembrando-se do privilégio de 34 

também ter sido aluna dele, além de colega de trabalho. Na sequência aproveita para 35 

informar que foram solicitadas 240 bolsas PBID e 168 bolsas para Residência 36 

Pedagógica, sendo aprovadas 120 bolsas para cada programa pela CAPES. Explica que 37 

foram feitas algumas reformulações no programa da Universidade, mas que a Educação 38 

Física está presente nos dois programas, diz que a ideia inicial eram 24 bolsas, mas que 39 

tiveram um corte e ficaram com oito bolsas para os estudantes da FEF no PBID e oito 40 

para a Residência Pedagógica. Lembra que os programas são voltados para os cursos de 41 

licenciatura, sendo o PBID para os alunos em começo de curso - até por volta de 60% 42 

do curso, e a Residência Pedagógica para estudantes em processo mais próximos da 43 

formação - acima de 50%, e que logo serão divulgados os editais para seleção dos 44 



bolsistas. Finaliza dizendo que a FEF marca presença nesses programas voltados para a 1 

formação de professores, junto com os outros cursos de licenciatura da Unicamp. A 2 

Professora Laurita Marconi Schiavon, Chefe do DCE, também se despede da 3 

Congregação e agradece o Departamento, dizendo que tem professores muito 4 

experientes e, sendo ela a novata, foi muito bem acolhida. Agradece aos Professores 5 

Orival e Odilon em suas gestões, diz que passaram por momentos turbulentos, mas que 6 

conseguiram levar com serenidade e discernimento. Agradece a Tânia e o Emerson que 7 

sempre resolvem as dúvidas, a Maria que foi a primeira secretária no DCE e o Marcelo, 8 

que esteve junto nos últimos anos. Agradece a parceria do (a) Professor (a) Uchida e 9 

Elaine pelo trabalho conjunto, torcendo para que os próximos chefes consigam ter essa 10 

boa relação também; finaliza a sua fala dizendo que agora passará para outro desafio 11 

como Coordenadora Associada na Graduação, junto com o Professor Sergio, esperando 12 

atingir as expectativas.  Na sequência, o Professor João Paulo Borin diz que não pode 13 

deixar de prestar a homenagem ao colega Prof. Dr. Ademir De Marco e expressa a sua 14 

tristeza lembrando-se da época em que foram colegas ainda em Piracicaba. Na 15 

sequência o Professor Borin aproveita para dar as boas-vindas aos colegas que estão 16 

assumindo seus cargos neste momento, desejando-lhes boa sorte. Comunica que na 17 

última quinta-feira foi realizada uma ‘live’ com os técnicos da CAPES sobre a avaliação 18 

do quadriênio, e enfatiza que a data de entrega do relatório foi antecipada para 19 

20.12.2020, diante disso o prazo final de atualização do Late será até outubro. Diz que 20 

foi realizada uma reunião extraordinária da CPG para fechar a proposta do calendário e, 21 

por último, informa que a CAPES soltou uma portaria na semana passada criando um 22 

GT para reavaliação das áreas, que hoje são 49, existindo um boato que, provavelmente, 23 

deverão cair para 9 áreas. A Professora Olívia Cristina Ferreira Ribeiro agradece pelo 24 

primeiro trabalho como Coordenadora de Biblioteca, agradece também a Comissão e os 25 

votantes para a segunda gestão como coordenadora, falando do desafio previsto para a 26 

efetivação do plano de retorno das atividades presenciais. Também agradece o apoio 27 

que teve para organizar a ‘live’ com seu irmão, dizendo que, embora ele estivesse um 28 

pouco nervoso, se colocou à disposição. O Professor Edison Duarte parabeniza o (a) 29 

Professor (a) Paula e Serginho na Coordenação da Graduação pela competência e 30 

tranquilidade, dizendo que a comissão é extremamente importante e que foi conduzida 31 

de uma forma muito competente e tranquila, pelo menos nesse tempo em que esteve 32 

participando como membro. Aproveitando a oportunidade, sugere que o laboratório 33 

onde o Prof. Ademir De Marco trabalhava seja nomeado com seu nome, como uma 34 

forma de homenageá-lo e registrar a marca de seu trabalho; é respondido que o 35 

encaminhamento da sugestão seja feita via departamento para apreciação na próxima 36 

Congregação. Em relação ao calendário que o Professor Borin citou, informa que a 37 

direção participou de uma reunião junto a Reitoria, e que lá foram informados que o 38 

calendário acadêmico ainda precisaria ser discutido em outras câmaras, e que por isso 39 

estão aguardando as determinações da Reitoria antes da divulgação do calendário 40 

oficial. Respondendo a uma pergunta feita pelo Professor Marco Antonio Coelho 41 

Bortoleto através do chat, o Senhor Diretor responde que será feita uma consulta sobre a 42 

representação do MS-5 para o mandato tampão de julho/ agosto até dezembro, sendo a 43 

eleição obrigatória. Sobre o Sistema RAD, o Senhor Diretor responde que os 44 



representantes da FEF junto ao CIDD, os Professores Antônio Carlos e Roberto Vilarta, 1 

solicitem aos docentes sugestões para melhoria do sistema RAD, visto que o retorno 2 

para a CIDD é dia 31/07. A Professora Elaine Prodócimo pergunta, como chefe do 3 

DEFH, se os professores já podem solicitar as férias antes do final do semestre letivo, 4 

considerando que o semestre foi estendido e muitos professores já terminaram as 5 

atividades. O Senhor Diretor responde que os docentes que terminarem as disciplinas só 6 

poderão pedir as férias depois da inserção de notas, já que não poderão fazer a inserção 7 

estando em férias, complementa ainda dizendo que é interessante aguardarem a 8 

divulgação do calendário oficial pela Reitoria para ter certeza. Informa também que 9 

enquanto as atividades estiverem suspensas devido à pandemia, as visitas à faculdade 10 

deverão ser autorizadas pela Direção, sendo preciso enviar um e-mail com antecedência 11 

mencionando a data, horário e justificativa, diz entender a necessidade e que o momento 12 

está sendo difícil para todos, mas que o procedimento abrange toda a universidade, pois 13 

existe uma restrição de frequência que precisa ser controlada, até para que a segurança 14 

seja avisada; aproveita para informar também que logo será instalado o sistema de 15 

fechadura eletrônica na faculdade. O Professor Marco Carlos Uchida pergunta se o 16 

calendário das reuniões da FEF está mantido, pois não está previsto nenhuma reunião 17 

das comissões e dos departamentos no mês de julho. O Senhor Diretor responde que o 18 

calendário está mantido, sugerindo aos departamentos e coordenações que necessitem 19 

fazer alguma reunião nesse período, que chamem uma extraordinária. Nada mais a ser 20 

tratado, o Senhor Diretor agradece a presença de todos e finaliza a reunião, a qual eu, 21 

Renata Cristina Cardoso Ribeiro, lavrei a presente ata. 22 


