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ATA DA NONAGÉSIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1 
CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos treze dias do mês de 3 
novembro de dois mil e dezenove, ás treze horas e trinta minutos, reúnem-se os 4 
membros da Congregação da Faculdade de Educação Física, no Auditório Professor 5 
João Batista Andreotti Gomes Tojal, sob a presidência do Senhor Diretor, Professor 6 
Doutor Orival Andries Junior, com o comparecimento dos seguintes conselheiros: 7 
Diretor Associado - Professor Doutor Odilon José Roble; Coordenador do Programa de 8 
Pós-Graduação - Professor Doutor João Paulo Borin; Coordenadora de Graduação – 9 
Professora Doutora Paula Teixeira Fernandes; Chefe do Departamento de Ciências do 10 
Esporte – Professora Doutora Laurita Marconi Schiavon; Chefe do Departamento de 11 
Estudos da Atividade Física Adaptada – Professor Doutor Marco Carlos Uchida; 12 
Representantes Docentes - Categoria MS-3.1: Professores Doutores Edvaldo Góis 13 
Júnior; Categoria MS-5.1: Professores Doutores Carmem Lúcia Soares e Marco 14 
Antônio Coelho Bortoleto; Categoria MS-6: Professores Doutores Antônio Carlos de 15 
Moraes e Edison Duarte; Representante Discente – Pós-Graduação: Senhora Maísa 16 
Ferreira; Convidado: Senhor Emerson Teodorico Lopes. Ausências justificadas: 17 
Professora Olívia Cristina Ferreira Ribeiro, sendo substituída pela Professora Lígia de 18 
Moraes Antunes Corrêa – representação Coordenadoria de Biblioteca; Professora Maria 19 
Luiza Tanure Alves, sendo substituída pela Professora Karine Jacon Sarro – 20 
representação Coordenadoria de Extensão e Professora Elaine Prodócimo, sendo 21 
substituída pela Professora Silvia Sílvia Cristina Franco Amaral - Representação Chefe 22 
do Departamento de Educação Física e Humanidades. Havendo quórum, o Senhor 23 
Diretor dá início à 90ª Reunião Extraordinária da Congregação da Faculdade de 24 
Educação Física consultando os membros para a inclusão de um item de pauta, onde a 25 
Professora Laurita Marconi Schiavon explica que é referente à alteração de resolução 26 
do departamento em relação à banca do Concurso Titular de História da Educação 27 
Física, devido a modificação do nome de um suplente da banca, sendo APROVADA a 28 
inclusão do item, com 1 (uma) abstenção. A justificativa para a substituição do 29 
Professor Wanderlei Marchi Junior se dá pela impossibilidade de presença na data de 30 
realização do concurso, dia 10.12.2019, sendo substituído pela Professora Arilda Inês 31 
Miranda Ribeiro, Professora Titular da UNESP de Presidente Prudente, sendo o item 32 
colocado em aprovação – APROVADO com 2 (duas) abstenções. Seguindo para o 33 
ITEM A) Apreciação do Relatório do GT que apresenta sugestões de alterações na 34 
Deliberação Consu-A-10/2015, que dispõe sobre o Regimento Geral dos Programas de 35 
Pós-Graduação Stricto Sensu e dos Cursos Lato Sensu na Unicamp.  36 
 37 
O Senhor Diretor explica a preocupação de algumas unidades com o oferecimento de 38 
cursos de especialização que não estavam sendo reconhecidos por alguns órgãos quando 39 
da realização de concursos ou registro em conselhos regionais, estaduais e federais. 40 
Diante disso a Unicamp tenta regulamentar seus cursos de especialização de pós-41 
graduação lato sensu, mediante esta problemática tentando esclarecer as necessidades 42 
em se adequar, inclusive, a nomenclatura. Os cursos de especialização que a Unicamp 43 
oferece hoje, eles tem o curso de especialização Lato Sensu que são oferecidos pelos 44 
programas de pós-graduação e esses cursos não podem ser cobrados. A Unicamp tem os 45 
cursos de especialização, modalidade extensão, que podem ser cobrados - sendo 46 
oferecidos pela escola de Extensão como curso de especialização, porém esses cursos 47 
não têm sido reconhecidos pelos Conselhos e concursos que estão sendo realizados.  48 
Explica que 26.04.2017 o Supremo Tribunal Federal decidiu que as Universidades 49 
Públicas podem cobrar mensalidades em cursos de pós-graduação lato sensu. Diante 50 
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disso foi levantado um grupo de trabalho na Unicamp para levantar os problemas e 1 
soluções para que a comunidade discutisse o assunto. O grande problema diz respeito à 2 
própria cobrança que está muito claro no Art 6º do Regimento Geral dos Programas de 3 
Pós-Graduação, onde diz que os cursos e programas de pós-graduação disciplinados por 4 
este Regimento Geral são gratuitos. E vem para a proposta que os cursos e programa de 5 
pós-graduação scrito sensu disciplinados por regimento geral são gratuitos, 6 
acrescentando que os cursos e programas de pós-graduação lato sensu disciplinados por 7 
regimento geral poderá incluir pagamento, e as regras de utilização dos recursos 8 
auferidos serão objetos de instruções normativas das unidades proponentes em 9 
consonância com as regras vigentes da Unicamp. Ocorreram várias reuniões em todos 10 
os âmbitos Universidade para tratar deste assunto, tendo sido aprovadas as alterações 11 
por doze votos a onze na última reunião da CEPE, e a próxima etapa é encaminhar a 12 
proposta para o CONSU para discussão e votação. A Direção achou por bem discutir o 13 
assunto na Unidade e levantar algumas posições para levar na próxima reunião do 14 
Conselho Universitário. Diante as discussões, surgiram várias ideias e propostas que o 15 
Senhor Diretor solicita aos membros que encaminhem para a Direção até o dia 16 
22.11.2019 para poder ter acesso aos argumentos e levar essa representação junto ao 17 
CONSU. A fim de dar encaminhamento, faz as seguintes votações para que se decida o 18 
posicionamento da Faculdade perante a temática e leve na reunião do Conselho 19 
Universitário: i) Proposta para que seja encaminhada a retirada de pauta - 11 votos 20 
favoráveis; Favoráveis ao documento – 3 votos; Contrários ao documento – 12 votos e 21 
Abstenções – 0. Finalizada as discussões, aproveita para informar que estiveram na 22 
Assembleia Legislativa de São Paulo – ALESP, como Diretor da Unidade, conversando 23 
com a Deputada Valéria Bolsonaro, tendo como pauta o assunto acessibilidade, sendo 24 
essa uma das bandeiras da Deputada. Foram propostos alguns projetos e que deve ser 25 
liberado algum recurso diretamente a Faculdade de Educação Física, em torno de um 26 
milhão de reais para desenvolvimento desses projetos, inclusive foi proposto um curso 27 
de especialização lato sensu financiado pelo Governo do Estado. Foi uma reunião muito 28 
proveitosa e que a Deputada em breve fará uma visita nas dependências da Faculdade. 29 
Não tendo mais nada a tratar, o Senhor Diretor agradece a presença de todos e dá por 30 
encerrada a reunião a qual eu, Renata Cristina Cardoso Ribeiro, lavrei a presente ata. 31 


