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ATA DA DUCENTÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1 

CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2 

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

outubro 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; Coordenador de Graduação – Professor Doutor Sérgio Settani 8 

Giglio; Coordenador de Extensão – Professor Doutor Marco Antonio Coelho Bortoleto; 9 

Coordenadora de Biblioteca – Professora Doutora Olívia Cristina Ferreira Ribeiro; 10 

Chefe do Departamento de Ciências do Esporte – Professor Doutor Renato Barroso da 11 

Silva; Chefe do Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada – Professor 12 

Doutor Marco Carlos Uchida; Chefe do Departamento de Educação Física e 13 

Humanidades – Professora Doutora Silvia Cristina Franco Amaral; Representantes 14 

Docentes - Categoria MS-3: Professores Doutores Edivaldo Góis Júnior e Mário Luiz 15 

Ferrari Nunes; Categoria MS-5: Professora Doutora Carmem Lúcia Soares; Categoria 16 

MS-6: Professores Doutores Antônio Carlos de Moraes e Roberto Rodrigues Paes; 17 

Representantes Discentes – Graduação: Senhores Luan Maynny Silva Avelino e 18 

Vinicius Pereira Chieppe. Representantes Técnico-Administrativos: Senhores Adalberto 19 

Demer e Warley Wilton Viana Pinto. Convidado: Senhor Emerson Teodorico Lopes, 20 

Coordenador Técnico de Unidade. Havendo quórum, o Senhor Diretor dá início a 201ª 21 

Reunião Ordinária da Congregação e submete à apreciação a Ata da 200ª Reunião 22 

Ordinária, realizada em 26.08.2020, abrindo para destaques. O Professor Antônio 23 

Carlos de Moraes observa a falta de algumas páginas digitalizadas da ata, sendo 24 

constatado que o problema ocorreu no momento da digitalização do documento. O 25 

Professor Marco Carlos Uchida observa um erro de digitação na palavra “agradece”, 26 

localizada na antepenúltima página, linha 34. Não havendo mais destaques e 27 

consideradas as observações e correções, a ata é colocada em aprovação – 28 

APROVADA. Seguindo para o item EXPEDIENTE, é realizada uma singela cerimônia 29 

em comemoração ao 35º aniversário da FEF com o descerramento do quadro 30 

comemorativo, onde o Senhor Diretor explica que estavam sendo programados vários 31 

eventos e atividades comemorativas, mas que tiveram de ser adiados devido à 32 

pandemia. Finalizada a cerimônia, o Senhor Diretor informa que as inscrições para o 33 

Expediente serão feitas após a Ordem do Dia, no item ‘Outros’. Dando prosseguimento, 34 

os itens da ORDEM DO DIA são colocados em apreciação: A) Normativa que define os 35 

critérios de utilização dos espaços físicos da FEF (retirado da pauta da 198ª Reunião 36 

Ordinária, realizada no dia 29 de abril de 2020, foi aprovada a prorrogação do prazo 37 

para 06 (seis) meses. B) Homologação das atas do processo eleitoral para representação 38 

junto a Congregação-FEF. Representantes Docentes (mandado 2021/2022): MS-3 - 39 

Titulares: Karine Jacon Sarro e Mário Luiz Ferrari Nunes; MS-5 Titulares: Elaine 40 

Prodócimo e Mara Patrícia Traina Chacon Mikahil; MS-6 Titulares: Antônio Carlos de 41 

Moraes e Carmen Lúcia Soares. Representantes Técnico-Administrativos (mandado 42 

2021/2022): Titulares: Adalberto Demer e Giovana Vergínia de Souza e Suplente: Hélio 43 

Viana dos Santos. Representantes Discentes (mandato 2021): Pós-Graduação: Não 44 

https://www.fef.unicamp.br/fef/contatos/sergio-settani-giglio
https://www.fef.unicamp.br/fef/contatos/sergio-settani-giglio
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houve inscrição. Graduação: Titulares: Ana Beatriz Felipe e Luan Maynny Silva 1 

Avelino. C) Homologação do ad referendum sobre a Participação da FEF no Programa 2 

de Residência Multiprofissional em Saúde – Unicamp. D) Homologação do ad 3 

referendum na Resolução Interna CPG-FEF Nº 42/2020 - Edital de abertura de 4 

inscrições para o Processo Seletivo dos cursos de Mestrado e Doutorado, com ingresso 5 

em março de 2021. E) Homologação do ad referendum na Resolução Interna COMEX-6 

FEF Nº 15/2020 - Oferecimento do Curso de Difusão Cultural “FEF-0336 - Diálogos 7 

Entre Brasil e Índia na Filosofia do Corpo e do Yoga”, no período 03 a 27/11/2020, sob 8 

a coordenação do Professor Doutor Odilon José Roble. F) Resolução Interna CPG-FEF 9 

Nº 45/2020 - Cadastramento da Professora Doutor Amanda Piaia Silvatti como 10 

Professor Participante Temporário para coorientar a discente de Doutorado Isabella 11 

Martins Rodrigues. G) Resolução Interna CPG-FEF Nº 46/2020 - Parecer favorável à 12 

solicitação de Estágio de Pós-Doutorado do Professor Doutor Paulo Augusto Costa 13 

Chereguini, pelo período de 01/10/2020 a 01/09/2021, sob supervisão do Professor 14 

Doutor José Irineu Gorla, com financiamento da Empresa Modelo ExerCiência. H) 15 

Resolução Interna CG-FEF Nº 06/2020 - Equivalência das horas do Programa de 16 

Residência Pedagógica no Estágio em Licenciatura. I) Resolução Interna COMEX-FEF 17 

Nº 16/2020 - Parecer favorável à organização do Evento “Congresso de Esportes de 18 

Raquete” em conjunto com a FCA-Unicamp, FEF-Unicamp e FAEFI-PUC-Campinas, 19 

com apoio de outras universidades e instituições de fomento ao tênis, a ser realizado nos 20 

dias 10 a 11 de abril de 2021, sob responsabilidade da Professora Doutora Karine Jacon 21 

Sarro. J) Resolução Interna COMEX-FEF Nº 17/2020 - Parecer favorável à prorrogação 22 

do Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação que entre si celebram São Paulo Futebol 23 

Clube e a Universidade Estadual de Campinas, tendo como responsável o Professor 24 

Doutor Sérgio Augusto Cunha, por mais 12 meses, encerrando-se em 07/11/2021. Na 25 

sequência, a mesa destaca os itens A, C, D e E e o Professor Antônio Carlos de Moraes 26 

destaca os itens F e J. Não havendo mais destaques, os itens B, G, H e I são colocados 27 

em votação pelo chat – APROVADOS. Iniciando com os destaques da mesa: ITEM A - 28 

Normativa que define os critérios de utilização dos espaços físicos da FEF, o Senhor 29 

Diretor explica que o assunto já havia sido retirado de pauta em outra reunião e que 30 

agora deveria retornar a esta Congregação, porém, devido o período de pandemia e a 31 

dificuldade na finalização dos trabalhos que ainda estão sendo discutidos nos 32 

departamentos e coordenação de extensão, propõem a prorrogação por mais 6 (seis) 33 

meses para que o assunto retorne às discussões da Congregação. O Professor Marco 34 

Antonio Coelho Bortoleto pergunta se existe a possibilidade de a normativa ser 35 

incorporada a uma norma maior, ou seja, fazer parte do processo de atualização da 36 

norma geral da Extensão, não precisando ter dois documentos separados e sim contidos 37 

em um único. Pergunta também da possibilidade em não voltar mais a discutir o 38 

documento da forma como está, e sim esperar a discussão voltar para a Congregação do 39 

ponto de vista da norma maior da Extensão, depois que ela estiver esgotada no âmbito 40 

da COMEX e departamentos. O Senhor Diretor responde que a sugestão pode ser 41 

acatada, lembrando que é necessário encerrar a comissão que estava tratando da 42 

normativa, dando a possibilidade para que a coordenação de extensão amplie a 43 

discussão e formule uma proposta englobando a utilização dos espaços físicos. O 44 
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Professor Marco diz que no âmbito das discussões, toda vez que são discutidos os 1 

eventos e projetos, acabam remetendo ao tipo de utilização, parecendo que esse debate 2 

deveria estar dentro ou contido no outro. O Professor Antônio Carlos de Moraes fala da 3 

importância de que o assunto seja bem encaminhado, a fim de evitar um mau 4 

entendimento - de que o item foi simplesmente retirado de pauta e não voltou, e explica 5 

que o documento será retirado para que a normativa do uso dos espaços físicos da FEF 6 

seja incorporada em um documento geral da Extensão. Não havendo mais discussões, o 7 

Senhor Diretor colocado em votação, pelo chat, o encerramento da comissão que foi 8 

instituída para trabalhar na normativa, com a incorporação do uso dos espaços físicos da 9 

FEF na normativa da coordenação de extensão – APROVADO. O Senhor Diretor 10 

estipula o prazo de seis meses para o retorno da definição da normativa, onde o 11 

Professor Marco concorda com o prazo e diz que o assunto já foi iniciado no âmbito da 12 

COMEX, tendo, inclusive, um esboço de um documento que em breve será 13 

encaminhado para debate nos departamentos. Seguindo para o ITEM C - Homologação 14 

do ad referendum sobre a Participação da FEF no Programa de Residência 15 

Multiprofissional em Saúde, o Senhor Diretor encaminha a palavra ao Professor Marco 16 

Carlos Uchida, ele explica que a FEF foi escolhida para compor o Programa, juntamente 17 

com a Enfermagem e a Fonoaudiologia; o convite foi devido à necessidade de o 18 

Programa possuir três cursos e, também, pela demanda da própria comunidade ligada às 19 

unidades básicas de saúde, pois queriam muito a participação de profissionais da área de 20 

Educação Física. Explica que o Programa terá a duração de dois anos, somente para os 21 

profissionais formados, havendo um teto de dois ou três anos de formado para fazer a 22 

inscrição e permanecer como residente. Informa que já foram realizadas as primeiras 23 

reuniões com a coordenação da residência (COREMU), onde as Professoras Maria 24 

Luíza e Lígia já participaram graças ao ad referendum da direção, e já estão trabalhando 25 

no encaminhamento da realização das questões para o concurso que acontecerá em 26 

janeiro. Finalizado o esclarecimento e não havendo observações, o ITEM C é colocado 27 

em votação pelo chat – APROVADO. No ITEM D - Homologação do ad referendum na 28 

Resolução Interna CPG-FEF Nº 42/2020, o Professor João Paulo Borin explica que a 29 

questão é meramente de data, pois a pós-graduação está elaborando o calendário do 30 

processo seletivo, e a data da última Congregação é um dos balizadores que faz com que 31 

o calendário seja montado de trás para frente, sendo essa a justificativa da solicitação do 32 

ad referendum. O Professor Antônio Carlos de Moraes pergunta se está correto constar 33 

apenas as referências da área de Adaptada no final do documento ou se também é um 34 

problema de digitalização. O Professor João Paulo Borin responde que a área solicitou a 35 

justifica das referências, pois não haverá prova, podendo ser indagado sobre a 36 

bibliografia nas entrevistas também. Não havendo mais considerações, o ITEM D é 37 

colocado em votação pelo chat – APROVADO. No ITEM E - Homologação do ad 38 

referendum na Resolução Interna COMEX-FEF Nº 15/2020, o Professor Marco 39 

Antonio Coelho Bortoleto, Coordenador de Extensão, explica que já havia sido 40 

aprovado o convênio entre a Unicamp e a instituição da Índia pela Congregação, no 41 

entanto, por razões de prazos, da impossibilidade para a tramitação ainda em 2020 e 42 

depois de muitas conversas com vários participantes do projeto na FEF e a Reitoria, 43 

ficou entendido que seria melhor oferecer o curso como difusão, via Escola de Extensão 44 
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– Extecamp, e não na forma de um convênio, sendo necessário modificar todo o trâmite. 1 

Não havendo objeções, o ITEM E é colocado em aprovação pelo chat – APROVADO. 2 

Próximo, ITEM F - Resolução Interna CPG-FEF Nº 45/2020 - Cadastramento da 3 

Professora Doutora Amanda Piaia Silvatti como Professor Participante Temporário para 4 

coorientar a discente de Doutorado Isabella Martins Rodrigues, o Professor Antônio 5 

Carlos de Moraes observa que, pela resolução de credenciamento da pós-graduação, o 6 

referido assunto precisaria passar pela área, por esse motivo pergunta se o documento 7 

teria passado direto pela pós-graduação ou se a falta do mesmo se deu por um erro de 8 

digitalização. O Professor João Paulo Borin responde que é um cadastramento de 9 

professor participante temporário, que o regulamento está desatualizado e aguardando 10 

um parecer da PG desde 2016. Diz que, especificamente quanto ao destaque, o 11 

regulamento geral da pós-graduação foi atualizado em 2018, sendo incluído nessa 12 

estrutura o cadastro de professores, ficando temporariamente com o Programa; a CPG 13 

entendeu que o regulamento geral da PG é superior ao do Programa, sendo 14 

cuidadosamente observado pela secretaria da pós-graduação e pelos representantes das 15 

áreas, então acredita que o processo tenha seguido nos trâmites adequados. O Professor 16 

Antônio Carlos diz que destacou o item apenas para esclarecer se a ausência do 17 

documento teria sido por uma falha na digitalização ou se realmente não teria passado 18 

pela área. Explica que consultou, de fato, a norma de credenciamento da gestão do 19 

Professor Edivaldo e que, em sua opinião, independente se o regulamento da pós-20 

graduação está suspenso, seria um cuidado com o documento, já que ele está em vigor e 21 

que, talvez, como existe um documento de 2018, pode haver mais alguma 22 

incongruência entre os documentos, sendo importante dar uma olhada no de 23 

credenciamento. O Professor João Paulo Borin responde que nas próximas situações irá 24 

se atentar ao ponto levantado pelo Professor Antônio Carlos, mas acredita que para este 25 

caso está tudo certo. O Senhor Diretor pergunta se o Professor Antônio Carlos gostaria 26 

de sugerir algum procedimento, sendo respondido que não é preciso, mas que gostaria 27 

de registrar que o destaque não teve nada a ver com o mérito, e sim um esclarecimento. 28 

Não havendo mais objeções, o ITEM F é colocado em aprovação pelo chat – 29 

APROVADO. No ITEM J - Resolução Interna COMEX-FEF Nº 17/2020, o Professor 30 

Antônio Carlos de Moraes explica que, novamente, o destaque não tem nada a ver com 31 

o mérito e sim uma observação na tramitação - que é preciso passar pelo departamento, 32 

e explica que, como a Professora Karine fez o parecer, seria importante colocar a 33 

identificação de que ela o fez pelo departamento, não correndo o risco de ficar 34 

caracterizado como parecerista da Extensão. Não havendo mais destaques e 35 

considerando a identificação da respectiva professora no parecer, o ITEM J é colocado 36 

em votação pelo chat – APROVADO. Na sequência, o Senhor Diretor abre as inscrições 37 

do ITEM OUTROS, pedindo que os interessados se inscrevam através do chat. Sendo 38 

os inscritos os(a) Professores(a) Sergio Settani Giglio, Carmem Lucia Soares e João 39 

Paulo Borin. O Professor Sergio Settani Giglio reforça o convite para o Seminário 40 

Currículo em Debate que será realizado logo após esta sessão, explicando que o 41 

seminário é uma ação da coordenação de graduação junto ao NDE, visando à questão de 42 

retomada de discussão, que já está sendo feita no NDE, da reforma curricular da FEF. 43 

Em seguida, a Professora Carmem Lúcia Soares diz que essa é a sua última participação 44 
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na Congregação como representante MS-5, que apenas gostaria de agradecer a direção e 1 

os colegas MS-5 que depositaram a confiança em sua pessoa, agradecendo também 2 

pelos dois anos de debate, partilha e proposições para a melhoria da faculdade. 3 

Seguindo, o Professor João Paulo Borin diz que, a respeito do relatório sucupira, os 4 

colegas receberão um roteiro com algumas questões para serem respondidas, como 5 

agenda e a atualização dos lates dos docentes e discentes. Solicita também para que os 6 

representantes orientem os seus egressos da pós-graduação para que possam se cadastrar 7 

na plataforma ALUMNI, ferramenta que estimula o engajamento dos egressos. Finaliza 8 

parabenizando o Professor Marco Antonio Coelho Bortoleto, que foi o condutor do 9 

Lançamento do Dossiê Praxiologia Motriz, juntamente com o Professor Edivaldo Gois. 10 

A Coordenadora de Biblioteca, Professora Olívia Cristina Ferreira Ribeiro, divulga a 11 

‘live’ que será realizada no dia 05/11/20, às 17h, sobre o machismo no esporte, com a 12 

participação do filósofo Prof. Dr. Hélio Hintze e com a moderação do Prof. Dr. Wagner 13 

Camargo. Na sequência, o Professor Marco Antonio Coelho Bortoleto agradece o 14 

Professor João Paulo Borin pelo elogio ao evento Praxiologia Motriz, dizendo que 15 

convidaram todos os autores de artigos dessa edição especial, e que dos 45 autores, 29 16 

participaram do evento, sendo de seis países diferentes. Relata que contaram com uma 17 

grata surpresa, a participação do Professor Pierre Parlebas, da Universidade Sorbonne, 18 

com seus oitenta e quatro anos, que pôde contar com a colaboração de seus ex-alunos - 19 

que hoje são docentes na universidade, para buscá-lo em sua residência e prepararem 20 

toda a estrutura para que ele pudesse participar do evento online. Diz que o evento foi 21 

muito interessante, que contaram com amigos de vários países, sendo algo 22 

extremamente positivo para FEF e a revista do ponto de vista de visibilidade que esses 23 

artigos podem dar nacional e internacionalmente. Na sequência, o Professor Marco 24 

informa os seguintes eventos: i) dia 26.10.2020 será realizada a aula de graduação 25 

aberta, onde será debatido o ensino do circo, contando com duas convidadas, uma ex-26 

aluna que hoje é professora da Unicamp e a outra, professora da Universidade de 27 

Barcelona; ii) no dia 03.11.20 o Professor Marco, em parceria com a Professora Laurita 28 

Schiavon, irão trazer a Soraia Carvalho, Reitora do Comitê Olímpico – COB, para falar 29 

sobre assédio no esporte de uma forma geral, tema bastante relevante e efervescente no 30 

senário nacional. Por último lembra que ocorreu nessa semana a entrega do prêmio da 31 

organização espanhola - Instituto Amorós, vinculada a Universidade de Valência; 32 

receberam o prêmio na categoria de artigos científicos, o Professor Marco e mais três 33 

orientandos. Na sequência, a Professora Silvia Cristina Franco Amaral diz que o DEFH, 34 

junto com a direção e os outros departamentos, estão tentando achar uma solução para o 35 

momento que estão vivendo sobre a reestruturação departamental, que o DEFH talvez 36 

seja o departamento que, inicialmente, seja mais afetado, mas que os outros 37 

departamentos também serão afetados visto que existem aposentadorias imediatas, e se 38 

coloca à disposição; Também comunica que, aos moldes de vários colegas, estão 39 

organizando uma série de encontros internacionais - que é um primeiro esforço do Print 40 

Práticas Corporais, junto com os(as) Professores(as) Marco, Olivia, Elaine, Lica e 41 

Edivaldo, mais a sua coordenação, com a realização de diálogos internacionais e a 42 

disponibilização aos alunos de políticas públicas e para o público em geral, avisando 43 

que o evento já está divulgado no site da FEF.  Finaliza informando que no dia 44 
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27.11.2020 será realizada uma ‘live’ com o Professor Venceslau, diretor atual de cultura 1 

da Unicamp, e a Professora Paula Abreu do Centro de Estudos Sociais da Universidade 2 

de Coimbra, mediado pelo seu ex-orientando que, atualmente, é doutor pela 3 

Universidade de Coimbra. O Professor Roberto Rodrigues Paes se inscreve para tirar 4 

uma dúvida sobre os novos representantes da Congregação, pois, em seu entendimento, 5 

ainda participaria de mais uma sessão, sendo respondido que os novos representantes 6 

assumirão somente em 2021, sendo assim os membros atuais ainda participarão de, ao 7 

menos, mais uma reunião da Congregação em 09/12/2020. O Senhor Diretor esclarece 8 

alguns pontos sobre a reestruturação departamental, contextualizando a indagação da 9 

PRDU no mês de junho, visto que, pela norma, os departamentos precisam ter no 10 

mínimo dez docentes, e hoje na FEF existe departamento com nove. Diz que a FEF 11 

solicitou à reitoria uma prorrogação do prazo, sendo concedida uma prorrogação até 12 

13.01.2021. Explica que realizaram várias reuniões com os chefes dos departamentos e 13 

também com a administração central tentando achar uma solução para que a 14 

redepartamentalização fosse feita de forma mais serena possível e, sabendo que o prazo 15 

é curto, foram propostas várias soluções no sentido de ganhar mais tempo para ampliar 16 

as discussões. Informa que a solução definida para esse momento é que seja feita a 17 

realocação de 1 (um) docente para o DEFH, completando o número de 10 (dez) 18 

docentes, enquanto as discussões necessárias sejam feitas, explicando que é 19 

extremamente necessário visto que hoje a FEF tem trinta e um docentes, sete docentes 20 

em possibilidade de aposentadoria e nenhuma previsão de contratação antes de 2022, 21 

sendo o cenário ruim, o que exige algumas atitudes para ganhar tempo e discutir com 22 

maior afinco a situação. A Professora Silvia Cristina Franco Amaral diz que conversou 23 

com algumas pessoas em particular, algumas com mais experiência na FEF, e o 24 

departamento como um todo conduziu a ideia de que é necessário pensar em uma 25 

reestruturação também no sentido da criação de uma nova identidade, que não dá para 26 

continuar com a existência dos nomes atuais dos departamentos. Lembra ainda que a 27 

Professora Carmem Lúcia Soares foi uma das pessoas mais importantes na época em 28 

que foi criado o DEFH, explicando que, quando o Departamento de Lazer estava sendo 29 

extinto, a Professora Carmem teria sido uma das mentoras intelectuais daquela 30 

discussão que criava uma identidade dentro do vínculo com as Humanidades, dizendo 31 

ainda que é fundamental não perder a historia e a importância de todos os que 32 

antecederam, precisando, de fato, de uma discussão importante. Informa ainda que o 33 

departamento pediu um voluntário pensando em uma comissão, sendo o coordenador de 34 

graduação, Professor Sergio Settani Giglio, juntamente com a Professora Silvia, os 35 

representantes pelo DEFH.  O Senhor Diretor complementa a fala da Professora Silvia 36 

dizendo que, paralelo à alocação de 1 (um) docente para o DEFH, está sendo instituída 37 

uma comissão, através de uma portaria da direção, composta pelos 3 (três) chefes de 38 

departamento, mais 1 (um) docente de cada departamento indicado pelo respectivo 39 

departamento, 1 (um) representante da direção e mais a secretária de departamento; a 40 

comissão irá discutir e apresentar propostas sobre a reestruturação departamental com o 41 

prazo até nov/dez de 2021. Informa ainda que a realocação de 1 (um) docente para o 42 

DEFH será na pessoa do Professor Orival Andries Júnior, visto que a administração 43 

entende a necessidade de um tempo maior de discussões e não correr o risco de 44 
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alterações ainda maiores nos departamentos. O Professor Odilon José Roble diz ficar 1 

feliz que algumas soluções estejam sendo produzidas, mas que é preciso discutir de 2 

modo maduro, sendo ainda precoce dizer se terá um, dois ou três departamentos e quais 3 

os seus nomes, pois haverá uma comissão para pensar, discutir e dialogar para chegar a 4 

um acordo que seja o mais coletivo e acolhedor possível. Diz ainda que a ideia de 5 

migrar um docente para completar o DEFH, não é um “remendo” ou algo assim, e sim 6 

uma proteção para uma discussão adequada, sendo esse o entendimento para ajudar as 7 

condições que a faculdade está submetida, impedindo uma discussão adequada que 8 

poderia gerar uma série de desconfortos que demoraria anos para serem recuperados. O 9 

Professor Marco Carlos Uchida diz que, mesmo com a migração do docente do DCE 10 

para o DEFH, uma das preocupações dos departamentos é a questão das aposentadorias. 11 

Diz ainda que a sugestão colocada pelo departamento sobre o prazo estipulado até o 12 

final de 2021 para os trabalhos da comissão, é que tenham celeridade já que é muito 13 

incerto como será o ano de 2021, acreditando que algumas pessoas do DEAFA possam, 14 

eventualmente, se aposentar nesse período - sendo essa uma colocação quando a 15 

comissão foi constituída, que não pensem em uma data muito a frente e sim uma data 16 

mais breve possível, desde que haja, certamente, uma discussão densa e sólida para que 17 

não tenham nenhum impedimento futuro em ralação a essas decisões, ou seja, fazer algo 18 

um pouco mais intenso com a maior brevidade em decorrência da incerteza do futuro. O 19 

Senhor Diretor responde que entende o momento sobre as possíveis baixas nesse 20 

período - até novembro 2021, e que isso acontecendo deverão tomar outros tipos de 21 

atitudes. Pede cautela e confiança de que irão conseguir discutir a tempo e resolver o 22 

problema, lembrando que, caso acontecer alguma aposentadoria nesse período, até gerar 23 

a necessidade de discussão e fechamento de um departamento, será necessário um 24 

tempo considerável, pois, antes, ainda será preciso passar pelos órgãos da 25 

Administração Central. Em seguida, o Professor Antônio Carlos de Moraes pede 26 

confirmação sobre uma mensagem recebida a respeito de uma menção honrosa que um 27 

aluno do Professor Marco Carlos Uchida teria recebido no Prêmio Capes de Tese 2020, 28 

sendo essa informação confirmada, o Professor Uchida e seu aluno, 29 

Hélio José Coelho Junior, bem como a pós-graduação, são parabenizados. O Senhor 30 

Diretor comunica que a FEF iniciou as atividades presenciais no dia 19.10.2020, 31 

seguindo as orientações da Universidade, porém com algumas especificidades da FEF e 32 

a liberdade que as unidades têm para agir quanto a esse retorno; diz que está sendo feito 33 

um retorno bastante seguro, com o máximo de precaução possível a fim de não 34 

prejudicar a saúde da comunidade. Explica que a primeira fase da FEF está em cerca de 35 

quatorze servidores, entre docentes e não docentes, em rodízio. O próximo retorno - fase 36 

2, seria em 02.11.2020 com até 40% dos servidores, mas a FEF não irá alterar a lista, ou 37 

seja, ainda não serão acrescentados outros servidores para retornar na fase 2 e 3. 38 

Conforme a necessidade de volta dos docentes, orienta que seja solicitada a inserção do 39 

nome na lista de retorno, considerando um prazo de quinze dias antes do retorno para a 40 

realização da testagem do COVID-19 no CECOM, baixar o app AVISU e assistir as 41 

vídeo-aulas disponibilizado no site da EDUCORP, bem como responder o questionário. 42 

Lembra ainda sobre as realizações de pesquisas com utilização dos laboratórios, que as 43 

solicitações sejam enviadas à direção, que encaminhará para a análise do Comitê de 44 
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Crise e, após autorização, os nomes dos alunos são enviados ao CECOM para testagem, 1 

de acordo com a normativa da Universidade. Sobre as vindas esporádicas à faculdade, 2 

também é necessário enviar a solicitação para a Direção, com antecedência, a fim de 3 

autorização e organização, sendo que nesses casos não há necessidade de testagem, 4 

apenas a resposta ao questionário do app AVISU. Explica ainda, quanto ao retorno das 5 

aulas presenciais, que estão seguindo o calendário da Universidade, podendo ocorrer o 6 

retorno de até 25% dos alunos mediante excepcionalidade de aulas presenciais, devendo 7 

ser solicitadas pelos docentes à coordenação de graduação ou de pós-graduação para 8 

que esse pedido seja analisado pela Comissão de Crise. Reforça a importância de 9 

manterem as atividades remotas, devido o momento de pandemia e a não 10 

disponibilização de vacinas. Quanto ao próximo semestre, a graduação já inicia um 11 

processo de grade horária, onde todos os docentes serão consultados, mas a orientação, 12 

até o momento, é que ainda se mantenha as atividades remotas no primeiro semestre de 13 

2021. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Diretor agradece a presença de 14 

todos e encerra a sessão, a qual eu, Renata Ribeiro, lavrei a presente ata. 15 


