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ATA DA OCTAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO 1 
DA  FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 2 
CAMPINAS. Aos vinte de oito dias de Novembro de dois mil e dezoito, às quatorze 3 
horas, reuniram-se os membros da Congregação da Faculdade de Educação Física, no 4 
Auditório Professor João Batista Andreotti Gomes Tojal, sob a presidência do SENHOR 5 
DIRETOR, Professor Doutor Orival Andries Junior, com o comparecimento dos seguintes 6 
conselheiros: Diretor Associado - Professor Doutor Odilon José Roble; Coordenador do 7 
Programa de Pós-Graduação - Professor Doutor Edivaldo Góis Junior; Coordenadora de 8 
Graduação – Professora Doutora Paula Teixeira Fernandes; Coordenadora de Extensão 9 
– Professora Doutora Maria Luiza Tanure Alves; Coordenadora de Biblioteca – 10 
Professora Doutora Olívia Cristina Ferreira Ribeiro; Chefe do Departamento de Ciências 11 
do Esporte – Professora Doutora Laurita Marconi Schiavon; Chefe do Departamento de 12 
Estudos da Atividade Física Adaptada – Professor Doutor Bruno Rodrigues; Chefe do 13 
Departamento de Educação Física e Humanidades: Professora Doutora Elaine 14 
Prodócimo; Representantes Docentes - Categoria MS-3: Professores Doutores Renato 15 
Barroso da Silva e Mário Luiz Ferrari Nunes; Categoria MS-6: Professor Doutor Edison 16 
Duarte; Representantes Discentes – Pós-Graduação: Acadêmico Harian Pires Braga – 17 
Graduação: Vitor Toledo Pisa Nardi; Representante Técnico-Administrativo: Senhores 18 
Vanderlei Aparecido Moralez. Convidado: Senhor Emerson Teodorico Lopes. Ausências 19 
Justificadas: Professor Doutor Marco Antonio Coelho Bortoleto – Representante Docente 20 
da Categoria MS-5 e Márcio Clebson dos Santos Alves – Representante Técnico-21 
Administrativo. Havendo quórum, o SENHOR DIRETOR coloca em juízo os itens da 22 
Ordem do Dia: ITEM A- Parecer favorável ao Relatório de Atividades Docente - Professor 23 
Doutor Roberto Vilarta, período: 01/09/2013 a 31/08/2018; ITEM B - Parecer favorável ao 24 
Relatório de Atividades Docente - Professor Doutor Antonio Carlos de Moraes, período: 25 
01/09/2013 a 31/08/2018; ITEM C - Homologação do resultado final do Concurso Público 26 
para obtenção do Título de Livre Docente, na Área de Esporte e Treinamento, na 27 
disciplina FF117 – Teoria e Fundamentos Metodológicos do Treinamento Desportivo, 28 
tendo sido aprovado o Candidato Professor Doutor João Paulo Borin; ITEM D - 29 
Homologação do resultado final do Concurso Público para obtenção do Título de Livre 30 
Docente, na Área de Educação Física e Sociedade, na disciplina EF722 – Educação 31 
Física Escolar – Ensino Fundamental, tendo sido aprovada a Candidata Professora 32 
Doutora Helena Altmann; ITEM E - Resolução Interna DEAFA-FEF Nº 29/2018 - Parecer 33 
favorável à vinculação do Professor Doutor Miguel Soares Conceição, como Pesquisador 34 
Colaborador na Universidade Estadual de Campinas, sob a supervisão da Professora 35 
Doutora Mara Patrícia Traina Chacon Mikahil; ITEM F - Resolução Interna CPG-FEF Nº 36 
69/2018 - Recredenciamento do Professor Doutor Ademir De Marco como Professor 37 
Permanente do Programa de Pós-Graduação, na Área de Concentração em Educação 38 
Física e Sociedade, na linha de Pesquisa Corpo, Educação e Escolar, a partir de 39 
28/11/2018. Sendo destacado o ITEM E. Não havendo mais destaques, o SENHOR 40 
DIRETOR coloca em apreciação os ITENS A, B, C, D e F – aprovados por unanimidade. 41 
O SENHOR DIRETOR coloca em apreciação o ITEM E - Resolução Interna DEAFA-FEF 42 
Nº 29/2018 - Parecer favorável à vinculação do Professor Doutor Miguel Soares 43 
Conceição, como Pesquisador Colaborador na Universidade Estadual de Campinas, sob 44 
a supervisão da Professora Doutora Mara Patrícia Traina Chacon Mikahil. O 45 
PROFESSOR BRUNO solicita a retirada de pauta, justifica que tentou ajustar, tanto o 46 
parecer quanto a Resolução do DEAFA, porém o pedido do Professor Miguel é referente 47 
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ao programa de pesquisador colaborador, mas no plano de trabalho ele coloca interesse 1 
em outras ações na Graduação, na Pós-Graduação e na Extensão e, no entanto não 2 
tramitou pelas comissões responsáveis por tais ações. Ressalta que a sua solicitação de 3 
retirada de pauta, vai no sentido de adequar o plano de trabalho do Professor Miguel 4 
somente às atividades de pesquisa. Registra que será submetida à votação na próxima 5 
reunião da Congregação. O SENHOR DIRETOR coloca o ITEM E em apreciação – 6 
aprovada a retirada de pauta por unanimidade. O SENHOR DIRETOR ratifica que a 7 
matéria retirada de pauta deverá retornar à próxima reunião da Congregação. O 8 
SENHOR DIRETOR abre inscrição para o ITEM OUTROS. A PROFESSORA ELAINE 9 
informa que será realizada uma Assembleia, no dia 12 de dezembro ao meio-dia, onde 10 
será discutida a proposta orçamentária da Adunicamp para o próximo ano e também a 11 
eleição dos delegados que participarão do Congresso do Andes sindicato nacional em 12 
janeiro/2019, além disso, informa que a LDO provavelmente será votada hoje (28/11). Diz 13 
que na Assembleia Legislativa houve um movimento forte para inclusão daquelas 14 
palavrinhas que incluiriam um bolo total da arrecadação sem os devidos descontos, com 15 
uma movimentação muito forte principalmente do PSOL e do PT, mas parece que isso 16 
não foi incluído então provavelmente a LDO será aprovada sem nenhuma alteração em 17 
relação às universidades. Desta forma, todos vão receber o que já recebiam 18 
anteriormente, todo movimento que foi feito para que tivesse um aumento de repasse 19 
provavelmente não vai acontecer. Informa, ainda, que no dia 5/12, ela e a Professora 20 
Olívia, que são representantes da FEF no Conselho de Representantes, irão receber a 21 
proposta da previsão orçamentária que vai ser votada no dia 12/12, então elas irão 22 
repassar para todos para que saibam o que será discutido na assembleia do dia 12. A 23 
PROFESSORA OLÍVIA registra o evento que a Biblioteca organizou, realizado dia 24/11, 24 
uma palestra seguida de uma vivência de yoga e teve uma participação bastante 25 
interessante, a participação foi grande, a avaliação também foi bastante positiva pedindo 26 
que se repetisse esse tipo de evento. Ressalta que foi uma indicação da Dulce, a 27 
Professora Rosângela é uma pessoa bem famosa do yoga na cidade. O PROFESSOR 28 
MARCO BORTOLETO convida a todos para o 24º Festival da Unicamp, um evento 29 
importante tradicional que se acopla e se junta a evento nacional chamado Jim Brasil, um 30 
evento do calendário oficial da Confederação de Ginástica. Diz que é um evento 31 
combinado para unir forças diminuir gastos e otimizar tempo, com a participação de 32 
alguns grupos locais e outros de fora da capital e até do Mato Grosso, com 24 33 
apresentações, uma hora e vinte minutos de Festival, com início às 19h e encerramento 34 
aproximadamente às 21h, no sábado (01/12), no Ginásio da FEF. Enfatiza que terá 35 
muitas apresentações de projetos de extensão também de graduandos da FEF, além dos 36 
grupos de fora. Todos são bem vindos com as suas respectivas famílias e para todas as 37 
faixas etárias. O SENHOR DIRETOR informa que o jantar da Reitoria será realizado no 38 
dia 06/12, conforme convite enviado por e-mail, os interessados podem procurar a Tânia. 39 
Convida a todos para a realização do I Encontro de Informação Administrativa da FEF, no 40 
dia 03/13, segunda-feira, informa que espera a participação de todos. Informa que a 41 
funcionária Maria, supervisora da Secretaria dos Departamentos, irá usufruir 15 dias de 42 
férias a partir do dia 30/11, em seguida entrará num processo de Licenças-prêmios com 43 
previsão de aposentadoria em seguida e a funcionária Lilian vai atender tanto no RH 44 
quanto no departamento, ela não vai ficar direto nos dois lugares vai ter dias e horários 45 
de atendimento e solicita a colaboração de todos quando procurarem a Lilian, os 46 
assuntos do RH devem ser resolvidos RH e vice-versa, informa que não é o modelo 47 
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ideal, mas no momento é o que a Direção está conseguindo gerenciar. Relembra que a 1 
Direção já protocolou uma solicitação de demanda de funcionários e a previsão é que 2 
essa solicitação seja apreciada na próxima reunião da CVND. Convida a todos para a 3 
Festa de Confraternização da FEF, a ser realizada no dia 19/12/2019, adesão com a 4 
Tânia.  Registra sentimentos de pesar e deixa um grande abraço da comunidade da FEF 5 
ao Professor Miguel de Arruda, pelo falecimento trágico de sua filha Letífica Telles. 6 
Informa a inauguração do laboratório da Professora Paula e deseja sucesso no 7 
desenvolvimento dos trabalhos. Mediante o processo de consulta do Coordenador de 8 
Pós-Graduação e em decorrência da situação de final de mandato do atual coordenador 9 
e preenchimento da avaliação da Plataforma Sucupira, a Direção em comum acordo com 10 
o professor Edivaldo, está oficializando a prorrogação do seu mandato para o dia 11 
28/02/2019, sendo assim, agradecemos ao Professor Edivaldo pela compreensão e 12 
colaboração. O próximo coordenador eleito assumirá a Coordenação em 01/03/2019. Em 13 
seguida informa alguns avisos com relação à sessão do CONSU, realizado em 14 
27/11/2018. Com relação a carreira, há um estudo intenso referente na Universidade, 15 
uma ação já definida é a desvinculação do título de Livre Docente com a carreira do nível 16 
MS-5. A verba que a reitoria mandou para as unidades, no começo do ano na qual a FEF 17 
fez a opção de promoção por mérito, a Reitoria fez uma revisão, conforme o aumento do 18 
ICMS, desta forma algumas unidades serão beneficiadas com essa verba para 19 
progressão através de critério estabelecido, esclarece as unidades que possuem um 20 
quadro de 61 a 70 Docentes serão contempladas com duas progressões, de 70 a 100 21 
Docentes serão contemplados com três progressões, acima de 100 serão contemplados 22 
com quatro ou cinco progressões. As unidades menores não serão contempladas. Ainda 23 
dentro dessa verba de 2018, foi descontigenciada algumas verbas para concursos do 24 
nível MS-6, Professor Titular, na qual a FEF foi contemplada com uma vaga, aquela 25 
antiga vaga do Professor Sérgio Cunha e precisa ser utilizada agora. Ratifica que 26 
também solicitamos uma vaga para 2019 que deve sair em meados de março, abril 27 
conforme orçamento da universidade. A PROFESSORA ELAINE registra que essa verba 28 
foi um dos pontos da negociação do sindicato com a Reitoria que 10% do que fosse 29 
excedente retornaria para as gratificações, de acordo com o aumento do ICMS, esse 30 
valor foi fruto das negociações e do movimento que foi realizado na data-base. A reitoria 31 
cumpriu com aquilo que foi colocado por pressão dos sindicatos. Informa, ainda, que foi 32 
mantido o corte de 30% das Gratificações. O SENHOR DIRETOR relata que tinha uma 33 
solicitação da Administração para que o corte 30% das Gratificações, linear, que foi 34 
aprovado até dezembro de 2018, voltasse a ser estudado e apresentada nova proposta 35 
agora em final de 2018, a Reitoria apresentou uma proposta de prorrogar por mais um 36 
ano esse corte de 30%, teve uma discussão longa com sugestões para não acatar o 37 
corte de imediato, proposta de adiar por seis meses, proposta de adiar por seis meses ou 38 
menos, quanto menos possível com um corte de 15%, cortando um pouco menos, depois 39 
de várias discussões foi aprovado, com três votos contras, que permaneça até o CONSU 40 
de maio/2019, ou antes, para que se reestude a tabela de Gratificações e seja aprovado 41 
no CONSU de maio. A PROFESSORA ELAINE lembra que foi instituído um Grupo de 42 
Trabalho para analisar toda a questão das gratificações nesse CONSU de maio. Nada 43 
mais havendo a tratar, o SENHOR DIRETOR declara encerrada a sessão, a qual eu, 44 
Tânia Gomes Felipe, lavrei a presente Ata. 45 


