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COMPOSIÇÃO DA CONGREGAÇÃO-FEF 

Presidentes Docentes 
Orival Andries Júnior (Diretor) Representação por níveis 
Odilon José Roble (Diretor Associado) 

MS-3 
Pós-Graduação Titulares: 
João Paulo Borin Edivaldo Góis Júnior 

SuDlente: 
Mário Luiz Ferrari Nunes 

Graduação 
Paula Teixeira Fernandes MS-5 

Titulares: 
Carmen Lúcia Soares e Marco Antonio Coelho Bortoleto 

Extensão Suplente: 
Maria Luiza Tanure Alves José Irineu Goria 

MS-6 
Biblioteca Titulares: 
Olívia Cristina Ferreira Ribeiro Antonio Carlos de Moraes e Roberto Rodrigues Paes 

Suplente: 
Edison Duarte 

DEAFA 
Marco Carlos Uchlda Representantes Discentes 

Pós-Graduação 
DCE Titular: 
Laurita Marconi Schiavon Maisa Fen-eira 

Suplente: 
Danilo Ciaco Nunes 

DEFH 
Elaine Prodócimo Graduação 

Titular: 
Samuel Ribeiro dos Santos Neto e Pedro Antunes 
Conde de Lima 
Suplente: 
Não houve inscritos 

Representantes Servidores Técnicos e 
Administrativos 
Titulares: 
Warley Wilton Vianna Pinto e Adalberto Demer 
Suplente: 
Não houve inscritos 



PAUTA DA 196̂  REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

13 DE DEZEMBRO DE 2019 - 14h 
SALA DA CONGREGAÇÃO 

r"EF 

I. ATAS 

. 195^ REUNIÃO ORDINÁRIA (23/10/2019) 
- 89^ REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (06/11/2019) 
. 90^ REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (13/11/2019) 

II. EXPEDIENTE 
- Nova proposta para o site da FEF 

III. ORDEM DO DIA 

A Quadros de Referência para progressão na carreira docente da 01 a 02 
Faculdade de Educação Física da Unicamp 

B Perfil Académico de Professor Doutor II (MS-3.2), Professor 03 a 07 
Associado I (MS-5.1) Professor Associado II (MS-5.2) e Professor 
Associado III (MS-5.3) da Carreira do Magistério Superior (MS) da 
Faculdade de Educação Física da Unicamp 

C Perfil Académico de Professor Titular (MS-6) da Faculdade de 08 a 09 
Educação Física da Unicamp 

D Proposta de resolução para classificação dos docentes que 10 
atenderam os requisitos mínimos para a solicitação de Concurso 
para Professor Titular (MS-6) da Faculdade de Educação Física 

E Parecer da Comissão de Avaliação referente a solicitação de 11 a 15 
Promoção por Mérito Académico do Professor Doutor Edivaldo Góis 
Júnior, do nível MS-3.1 para MS-3.2 

F Parecer da Comissão de Avaliação referente a solicitação de 16 a 18 
Promoção por Mérito Académico do Professora Doutora Karine 
Jacon Sarro, do nível MS-3.1 para MS-3.2 

G Parecer da Comissão de Avaliação referente a solicitação de 19 a 23 
Promoção por Mérito Académico do Professor Doutor Renato 
Barroso da Silva, do nível MS-3.1 para MS-3.2 

H Pareceres favoráveis ao Relatório de Atividades Docente 24 a 32 
Professora Doutora Claudia Regina Cavaglieri 
Período: 01/08/2015 a 31/07/2019 



Resolução Interna CPG-FEF N° 62/2019 33 a 35 
Resultado final do Edital do processo seietivo dos cursos de Mestrado e 
Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação Fisica, com 
ingresso em março de 2020 

IV. OUTROS 

Prof. Dr. Orival Andries Júnior 
Presidente da Congregação 

A DOCUMENTAÇÃO COMPLETA ENCONTRA-SE NA SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA PARA CONSULTA DOS INTERESSADOS 



1 ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
2 CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 
3 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos vinte e três dias do mês de 
4 outubro de dois mil e dezenove, ás quatorze horas, reúnem-se os membros da 
5 Congregação da Faculdade de Educação Física, no Auditório Professor João Batista 
6 Andreotti Gomes Tojal, sob a presidência do Senhor Diretor, Professor Doutor Orival 
7 Andries Júnior, com o comparecimento dos seguintes conselheiros: Diretor Associado -
8 Professor Doutor Odilon José Roble; Coordenador do Programa de Pós-Graduação -
9 Professor Doutor João Paulo Borin; Coordenador Associado de Graduação - Professor 

10 Doutor Sergio Settani Giglio; Coordenadora de Extensão — Professora Doutora Maria 
11 Luiza Tanure Alves; Coordenadora de Biblioteca - Professora Doutora Olívia Cristina 
12 Ferreira Ribeiro; Chefe do Departamento de Ciências do Esporte - Professora Doutora 
13 Laurita Marconi Schiavon; Chefe do Departamento de Estudos da Atividade Física 
14 Adaptada - Professor Doutor Marco Carlos Uchida; Chefe do Departamento de 
15 Educação Física e Humanidades - Professora Doutora Elaine Prodócimo; 
16 Representantes Docentes - Categoria MS-3.1: Professores Doutores Edvaldo Góis 
17 Júnior; Categoria MS-5.1: Professores Doutores Carmem Lúcia Soares e Marco 
18 Antônio Coelho Bortoleto; Categoria MS-6: Professores Doutores Antônio Carlos de 
19 Moraes e Edison Duarte; Representante Discente - Pós-Graduação: Senhora Maísa 
20 Ferreira; Representante Discente - Graduação: Académico; Representante Técnico-
21 Administrativo: Senhor Warley Wilton Vianna Pinto. Convidado: Senhor Emerson 
22 Teodorico Lopes. Ausências justificadas: Professor Roberto Rodrigues Paes, substituído 
23 pelo Professor Edison Duarte; Professor Mário Luiz Ferrari Nunes e Senhor Samuel 
24 Ribeiro dos Santos Neto. Havendo quórum, o Senhor Diretor dá início à 195'' Reunião 
25 Ordinária da Congregação da Faculdade de Educação Física pedindo um minuto de 
26 silêncio em respeito ao servidor Vanderlei Aparecido Moralez, falecido no dia 
27 19.10.2019. Na sequência, antecipa o item I I - EXPEDIENTE, onde a Pró-Reitora de 
28 Graduação, Professora Doutora Eliana Martorano Amaral, faz explanação sobre o 
29 Projeto "Melhorias do Ensino de Graduação (RenovaGrad)". Dando continuidade aos 
30 trabalhos, são colocadas em apreciação as atas das reuniões 194̂  Ordinária de 
31 28.08.2019 e 88̂  Extraordinária de 11.09.2019, abrindo para destaques. Não havendo 
32 destaques, as referidas atas são colocadas em aprovação - PROVADAS com 1 (uma) 
33 abstenção. Dando início ao item III - ORDEM DO DIA, a mesa solicita a inclusão do 
34 ITEM X) Nomeação de espaço do laboratório de informática dos alimos, sendo 
35 aprovada a inclusão do item. Após, o Senhor Diretor coloca em apreciação os itens da 
36 ORDEM DO DIA: ITEM A) Homologação do resultado da eleição para representação 
37 junto a Congregação: Mandato 2020 Pós-Graduação: Titular: Mônica Alves Barreto 
38 Suplente: Marcos Roberto So Graduação: Titulares: Luan Maynny Silva Avelino e 
39 Vinícius Pereira Chieppe Suplentes: Caio Vinícius Ribeiro e Ana Beatriz Felipe 
40 Mandato Tampão - até dezembro 2020 Técnico-Administrativo: Titular: Adalberto 
41 Demer; ITEM B) Homologação do resultado da eleição para representação junto a 
42 Câmara Setorial de Acompanhamento de Recursos Humanos - CSARH-FEF - mandato 
43 01/03/2020 a 28/02/2022 Candidatos Eleitos: Edgar Banhesse e Vanderiei Aparecido 
44 Moralez; ITEM C) Conclusão dos trabalhos da Comissão Interna, designada através da 
45 Portaria do Diretor N° 10/2019, com a finalidade de definir a distribuição de vagas para 
46 concursos para contratação docente, nível MS 3.1 da Carreira Docente da FEF; ITEM 
47 D) Resolução Interna DCE-FEF N° 14/2019 Abertura e Edital de hiscrições do 
48 Concurso Público de provas e títulos para provimento de um cargo de Professor Doutor, 
49 nível MS-3.1 em RTP, com opção preferencial para o RDIDP, na área de Esporte e 
50 Treinamento, nas disciplinas: EF447 - Handebol, EF647 - Aprofundamento em 
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1 Handebol, EF442 - Futebol de Campo, EF642 - Aprofundamento em Futebol de 
2 Campo, EF443 - Futsal e EF643 - Aprofundamento em Futsal; ITEM E) Resolução 
3 Interna DCE-FEF N° 15/2019 Abertura e Edital de Inscrições do Concurso Público de 
4 provas e títulos para provimento de um cargo de Professor Doutor, nível MS-3.1 em 
5 RTP, com opção preferencial para o RDIDP, nas áreas de Esporte e Treinamento, 
6 Atividade Física, Adaptação e Saúde e Estratégias Metodológicas de Pesquisa em 
7 Educação Física, nas disciplinas: EF209 - Atletismo, EF661 - Aprofundamento em 
8 Atletismo, EF316 - Crescimento e Desenvolvimento e EF511 - Estatística aplicada à 
9 Educação Física; ITEM F) Resolução Interna DEFH-FEF N° 21/2019 Abertura e Edital 

10 de Inscrições do Concurso Público de provas e títulos para provimento de um cargo de 
11 Professor Doutor, nível MS-3.1 em RTP, com opção preferencial para o RDIDP, na área 
12 de Educação Física e Sociedade, nas disciplinas: EF113 - Fundamentos de 
13 Antropologia e Educação Física, EF413 - Sociologia 'do Esporte e EF622 - Educação 
14 Física - Educação Infantil; ITEM G) Resolução Interna DEAFA-FEF N" 18/2019 
15 Abertura e Edital de Inscrições do Concurso Público de provas e títulos para provimento 
16 de um cargo de Professor Doutor, nível MS-3.1 em RTP, com opção preferencial para o 
17 RDIDP, nas áreas de Educação Física e Sociedade e Atividade Física Adaptação e 
18 Saúde, nas disciplinas: EF315 - Luta e EF631 - Esporte Adaptado; ITEM H) 
19 Homologação dos candidatos inscritos no Processo de Promoção por Mérito Professor 
20 Doutor I I - MS-3.2 - Edivaldo Góis Júnior - Karine Jacon Sarro - Renato Barroso da 
21 Silva; ITEM I) Indicação da Comissão de Avaliação dos candidatos ao Processo de 
22 Promoção por Mérito; ITEM J) Parecer exarado pela Comissão que analisou a inscrição 
23 de candidato ao Concurso Público de Provas e Títulos para provimento do cargo de 
24 Professor Titular, nível MS-6, em RTP, com opção preferencial para o RDIDP, na Área 
25 de Educação Física e Sociedade, na disciplina EF112 - História da Educação Física; 
26 ITEM K) Resolução Interna DCE-FEF N" 17/2019 Sugestão de nomes para compor a 
27 Comissão Julgadora do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento do cargo 
28 de Professor Titular, nível MS-6, em RTP, com opção preferencial para o RDIDP, na 
29 Área de Educação Física e Sociedade, na disciplina EF112 - História da Educação 
30 Física; ITEM L) Resolução Interna CPG-FEF N° 53/2019 Ingresso do Professor Doutor 
31 Allan da Silva Pinto no programa de Estágio de Pós-Doutoramento, junto ao Programa 
32 de Pós-Graduação da FEF, sob a supervisão da Professora Doutora Fúlvia de Barros 
33 Machado Gobatto, no período de 01/09/2019 a 31/07/2021, com financiamento da 
34 FAPESP; ITEM M) Pareceres favoráveis ao Relatório de Atividades Docente Professor 
35 Doutor João Paulo Borin Período: 01/06/2015 a 31/05/2019; ITEM N) Pareceres 
36 favoráveis ao Relatório de Atividades Docente Professor Doutor Renato Barroso da 
37 Silva Periodo: 01/07/2016 a 30/06/2019; ITEM O) Resolução Interna DEFH-FEF N° 
38 17/2019 Parecer favorável referente ao Relatório de Atividades do Professor Doutor 
39 Renato Rodrigues Marques, no Programa de Professor Colaborado, no período de 
40 setembro de 2017 a agosto de 2019; ITEM P) Resolução Interna DEFH-FEF N° 
41 18/2019 Parecer favorável referente o pedido de renovação do Professor Doutor Renato 
42 Rodrigues Marques, no Programa de Professor Colaborador, no período de 01/11/2019 
43 a 31/10/2021; ITEM Q) Resolução Interna CPG FEF W 52/2019 Solicitação de 
44 recredenciamento do Professor Doutor Renato Rodrigues Marques, como Professor 
45 Permanente do Programa de Pós-Graduação, na Área de Concentração Educação Física 
46 e Sociedade, Linha de Pesquisa Esporte, Lazer e Sociedade; ITEM R) Resolução Interna 
47 COMEX-FEF N*" 78/2019 Parecer favorável referente ao oferecimento do Projeto de 
48 Extensão "Esportes de Inverno", a ser realizado no período de janeiro a junho de 2020, 
49 sob a coordenação da Professora Doutora Maria Luiza Tanure Alves; ITEM S) 
50 Resolução Interna COMEX-FEF N° 80/2019 Parecer favorável referente ao 
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1 reoferecimento do Curso de Especialização em Natação: da Iniciação ao Alto 
2 Rendimento - Modalidade Extensão, a ser oferecido no período de 28 de março de 2020 
3 a 24 de abril de 2021, sob a coordenação do Professor Doutor Renato Barroso da Silva; 
4 ITEM T) Resolução Interna COMEX-FEF N° 81/2019 Parecer favorável referente ao 
5 oferecimento do Projeto de Extensão "Prescrição de Treinamento por Planilha, a ser 
6 oferecido no período de março a junho de 2020, sob a coordenação do Professor Doutor 
7 Renato Barroso da Silva; ITEM U) Parecer da Comissão de Avaliação da Carreira 
8 PAEPE; ITEM, V) Solicitação de recredenciamento do Professor Doutor Mário Luiz 
9 Ferrari Nunes, como Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação, na Área de 

10 Concentração em Educação Física e Sociedade, Linha de Pesquisa Corpo, Educação e 
11 Escola; ITEM W) Solicitação de recredenciamento do Professor Doutor Sérgio Settani 
12 Giglio, como Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação, na Área de 
13 Concentração em Educação Física e Sociedade, Linha de Pesquisa Esporte, Lazer e 
14 Sociedade. A mesa destaca os itens B, I , K, U e X . A Professora Carmem destaca os 
15 itens D, E e F. Não havendo mais destaques são colocados em votação o itens A, C, G, 
16 H, J , K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T e V - APROVADOS. Iniciando com o destaque do 
17 ITEM B, o Senhor Diretor explica que o processo de eleição para representação junto 
18 ao CSARH-FEF requer cinco eleitos e três indicados, e como apenas dois candidatos 
19 foram inscritos e eleitos - os Senhores Edgar Lopes Banhesse e Vanderlei Aparecido 
20 Moralez - e com impossibilidade de contar com o último, a Direção, no uso de suas 
21 prerrogativas, indicará os sete membros faltantes. Não havendo observações o ITEM B 
22 é colocado em votação - APROVADO. A Professora Carmem Lúcia Soares comenta 
23 sobre os destaques dos ITENS D, E e F, faz uma reflexão de que a faculdade obteve 
24 quatro vagas para concurso público em um momento de grande crise e que isso não é 
25 pouco. Essas quatro vagas deveriam pensar e projetar o futuro e lamenta que o NDE não 
26 tenha sido convocado ao longe deste ano para auxiliar a Direção nesse sentido. Diz, em 
27 seu nome, que infelizmente acabou sendo feita uma reflexão que levou a utilizar as 
28 vagas em uma FEF do passado, resolvendo problemas muito específicos e 
29 estabelecendo perfis que muitas vezes são estranhos quando saírem no edital, em alguns 
30 casos até comprometendo a própria pesquisa. Dá o exemplo da disciplina Sociologia do 
31 Esporte, uma área consolidada na pós-graduação, internacionalmente consolidada na 
32 área de pesquisa e que tem um forte impacto na formação inicial dos alunos e que, 
33 infelizmente, talvez pela falta de um debate maior, tenha incorrido na contratação de um 
34 horista, um sujeito que vai trabalhar com sociologia, antropologia, educação infantil em 
35 uma solicitação de vinte e quatro créditos e que talvez seja até desencorajador para 
36 aqueles que se interessem por trabalhar em uma universidade como a Unicamp. O 
37 Professor Odilon José Roble explica, como presidente da comissão que trabalhou no 
38 destino dessas vagas, que assim que abriu a comissão perguntou se o NDE tinha 
39 condições de suprir a discussão, mas os integrantes do NDE disseram que não, que 
40 achavam temerário fazer esse encaminhamento, e que quem havia dito que seria 
41 temerário foi a Professora Elaine. A Professora Elaine Prodócimo diz que o ponto 
42 colocado foi se o NDE teria uma posição em relação à reforma curricular que poderia 
43 pautar a discussão em um prazo curto - o prazo da saída do edital, e que ela respondeu 
44 que achava temerário, pois o NDE não tinha condições, naquele momento, de ter 
45 alguma posição em relação ao que viria no futuro porque não tinham retomado as 
46 discussões como foi retomado agora, a cerca de quinze dias. O Professor Odilon 
47 responde que não vê diferença entre o que ele falou e o esclarecimento da Professora 
48 Elaine. A Professora Laurita Marconi Schiavon diz que a última reunião do NDE foi 
49 em fevereiro e que depois a comissão não foi mais convocada. A questão foi devido ao 
50 tempo - a comissão precisava trabalhar rápido, e não porque o NDE não se sentia capaz. 
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1 o Professor Odilon José Roble esclarece que não cabe a ele julgar os trabalhos do 
2 NDE, quer deixar claro que fez a pergunta se o NDE se sentia capaz de subsidiar a 
3 discussão e a resposta que obteve dos membros foi que nesse momento, não. O 
4 Professor Edivaldo Góis Júnior entende que a reflexão da Professora Carmem não é no 
5 sentido de procurar onde houve a falha no processo que acabou resultando em 
6 concui"sos que não tem uma coerência epistemológica. Explica que optaram pelo critério 
7 de ocupar os buracos das aulas da graduação, e que isso foi feito a partir de uma 
8 discussão com os departamentos. Acha que a comissão pensou a partir da ideia de 
9 "apagar incêndios", mas que seria importante, depois de apagado esse incêndio, pensar 

10 nos próximos concursos das áreas para que todos possam ter suas especificidades 
11 contribuindo com a pesquisa e formação profissional, e se for o caso com a extensão 
12 também. O Professor Sérgio Settani Giglio complementa dizendo que no momento em 
13 que surge a questão do concurso, o NDE não vinha se reunindo por uma questão 
14 especialmente da graduação não ter puxado as reuniões, pois passavam por um período 
15 muito difícil de transições. E embora as coisas tenham ficado um pouco dissociadas e 
16 não tenham sido levadas aos integrantes do NDE porque não ocorreram rexmiões - e o 
17 que pode ser questionado seria nesse sentido, mas que de algum modo havia uma 
18 representação do NDE na comissão das vagas, como os (as) Professores (as) Paula, o 
19 Uchida, a Laurita e o próprio Professor Sérgio. Diz que ao mesmo tempo em que é 
20 preciso projetar o futuro, não se pode desconsiderar o histórico desse passado, pois 
21 haveria um buraco enorme nessa transição. Observa que destacou vários pontos em 
22 todas as instâncias em que esteve, mas que perdeu em todas, e que não irá destacar 
23 como Coordenação porque acha que não cabe neste momento. Acha que, na medida do 
24 possível, tentar mirar em certo perfil que atenda a faculdade nessa projeção para o 
25 futuro, mas também sem perder a trajetória que a FEF construiu e se consolidou. O 
26 Professor Edison Duarte obsei-va que antes de pensar em concursos, deve-se pensar em 
27 uma reorganização interna por conta dos Departamentos e das Areas de Estudos, pois o 
28 que tem acontecido é a substituição de pessoas, que é preciso reorganizar as coerências, 
29 as trocas de departamentos e questões epistemológicas antes de pensar em concursos. O 
30 Professor Odilon José Roble observa, como presidente da comissão, que ainda seria 
31 possível fazer alterações, como incluir ou retirar disciplinas, que a Congregação é 
32 soberana nesse sentido. A Professora Laurita Marconi Schiavon diz que é justo 
33 lembrar que o Professor Odilon alertou a comissão em vários momentos sobre a questão 
34 da composição. Explica que pensaram também em outras questões como na 
35 possibilidade de pesquisadores que possuem expertise pelo menos em duas áreas, no 
36 momento de contingenciamento, nas poucas vagas e também no fato de não saberem 
37 quando haverá outro concurso novamente, ou seja, foi preciso unir o momento, a 
38 questão epistemológica e os "buracos", e que foi o melhor que conseguiram fazer 
39 naquele momento. Após discussões, os ITENS D, E e F são colocados em votação — 
40 APROVADOS. No ITEM I , os nomes sugeridos para compor a comissão de avaliação 
41 dos candidatos ao Processo de Promoção por Mérito MS-3.2 (Professores Renato 
42 Ban-oso da Silva e Karine Jacon Sarro): Membros Internos: Professores (a) Carmem 
43 Lúcia Soares, Paulo César Montagner e Edison Duarte; Membros Externos (titulares): 
44 Professores Doutores Marcelo Papoti e Marcos Duarte. Membros Externos (suplentes): 
45 Professores Doutores Emerson Franchini e Alessandro Moura Zagatto. Os nomes 
46 sugeridos são colocados em votação - APROVADOS. Sugestão de nomes para compor 
47 a comissão de avaliação dos candidatos ao Processo de Promoção por Mérito MS-3.2 -
48 (Professor Edivaldo Góis Júnior - onde o Senhor Diretor solicita que o mesmo não se 
49 manifeste): Membros Internos: Professores (as) Doutores (as) Helena Altmann, Ademir 
50 De Marco, Heloísa Rocha e Pedro Funari; Membros Externos (titulares): Professores 

Página 4 de 7 



1 (as) Doutores (as) Alexandre Fernandes Vaz, Andreia Moreno, Wanderlei Marchi 
2 Júnior e Alex Branco Fraga . Os nomes sugeridos são colocados em votação — 
3 APROVADOS com 1 (uma) abstenção. O ITEM K, sugestão de nomes para compor a 
4 comissão julgadora do Concurso Público de Provas e Títulos Professor Titular MS-6: 
5 Membros Titulares Internos: Professores Doutores Roberto Rodrigues Paes e Silvio 
6 Donizete de Oliveira Gallo; Membros Titulares Externos: Professores (as) Doutores (as) 
7 Vicente Molina Neto, Rosa Fátima de Souza e Terezinha Petrúcia da Nóbrega; 
8 Membros Suplentes Internos: Professoras Doutoras Júlia Ziviane Vitiello e Heloísa 
9 Andre Pontes; Membros Suplentes Externos: Professor (as) Doutor (as) Mary Jane Paris 

10 Spink, Silvana Vilodre Goellner e Vanderlei Marques Júnior. Os nomes sugeridos são 
11 colocados em votação - APROVADOS. ITEM U - submissão do parecer final da 
12 comissão de avaliação dos candidatos à progressão da carreira PAEPE. O Senhor 
13 Diretor coloca em apreciação o Relatório Final contendo as listas de classificação geral 
14 e por segmento dos candidatos, após coloca em votação - APROVADO. Dando 
15 prosseguimento ainda neste item, explica que foi destinado um recurso de R$5.098,19 
16 para atender as solicitações de promoções da FEF e como o recurso não atende a todos 
17 os candidatos, a Congregação decidirá a distribuição do recurso. A Diretoria fez 
18 diversas simulações para atender o máximo de candidatos possíveis dentro dos 
19 segmentos fundamental, médio e superior e mediante o recurso liberado. As simulações 
20 são colocadas em apreciação, sendo a proposta mais votada a de valor R$4.969,80, 
21 sendo os contemplados: Ensino Fundamental: Hélio V. dos Santos e Jenivaldo de Sena; 
22 Ensino Médio: Rafael C. Vianna e Warley W. V. Pinto; Ensino Superior: Emerson T. 
23 Lopes e Simone M. G. Ide. O Professor Odilon José Roble faz uma reflexão no sentido 
24 de que o processo de progressão atual não é saudável, que será preciso encontrar outro 
25 caminho. O Senhor Emerson Teodorico Lopes diz que faz parte da CSARH e diz que 
26 há um descontentamento geral, os funcionários técnico-administrativos nunca tiveram 
27 uma carreira e que a cada início de uma nova gestão a "moeda de troca" usada é lançar 
28 uma proposta de carreira para seduzir os funcionários. Explica que, de início, o processo 
29 de progressão parecia ser interessante, porém a parte de elaboração do relatório ficou 
30 um pouco estranha, pois o funcionário elabora um relatório onde a chefia imediata não 
31 se manifesta e o papel aceita qualquer coisa. Informa que a Pró-Reitoria chamou todos 
32 os representantes de CSARH para um feedback, essa reunião começou ás 14h e tinha 
33 por volta de cinquenta pessoas, no qual quarenta se inscreveram para falar e que ás 17h 
34 apenas 25 pessoas tinham falado, e a fala é unânime: falta de critérios claros. Diz ainda 
35 que o sindicato está propondo o cancelamento deste processo. Finaliza a sua fala 
36 expondo outro questionamento que surgiu na reunião com a Pró-Reitoria, de que o valor 
37 destinado para a progressão dos servidores PAEPE é de nove milhões e que esse valor 
38 vem acumulando aos anos, já que nunca era utilizado por não existir um plano de 
39 carreira dos funcionários, porém neste processo de progressão o recurso repassado, no 
40 caso da FEF, foi de 0,78% da folha (R$5.098,19), e o restante do dinheiro, onde está e 
41 por quê? O Professor Antônio Carlos de Moraes sugere a inclusão de outro item 
42 referente à votação de destinação dos recursos, explicando que o ITEM U diz respeito 
43 apenas à aprovação do relatório final da comissão. O Senhor Diretor pede autorização 
44 à Congregação para que se inclua o item sobre a distribuição do recurso/ indicação dos 
45 nomes dos contemplados, que foi aceita. Seguindo para o ITEM X - proposta para que 
46 o laboratório de informática passe a se chamar "Vanderlei Aparecido Moralez (Deko 
47 Bauer)" em homenagem ao querido colega de trabalho falecido no dia 19.10.2019, 
48 sendo a proposta APROVADA. Dando sequência, a mesa inicia o ITEM OUTROS 
49 informando que será realizada uma reunião Extraordinária da Congregação no dia 
50 13.11.2019, ás 13h30, com ponto específico - Curso Especialização Lato Sensu. Será 

Página 5 de 7 



1 feita uma discussão na unidade para que seja levada na próxima reunião do CONSU, 
2 sendo solicitado aos departamentos e comissões que discutam o assunto com 
3 antecedência. São inscritos no ITEM OUTROS; Professores (as) João Paulo, Maria 
4 Luiza e Olívia. Iniciando com os inscritos, o Professor João Paulo Borin informa i) 
5 Devido a suspensão do expediente no dia 21.10.2019, foi aumentado o prazo do 
6 processo seietivo para mais 1 (um) dia, encerrando no dia 30.10.2019; ii) Reunião com 
7 os alunos de Pós-Graduação para falai" do Seminário de Meio-Termo da CAPES, dia 
8 06.11.2019, ás 9hs; iii) Os Editais da PRPG n° 10/2019 - Proposta de Cooperação 
9 Académica, Professor Visitante no Exterior, e o n" 11/2019 - Cooperação Académica, 

10 Missões e Trabalho no Exterior, prorrogaram para o dia 06.11,2019; iv) A CAPES 
11 informa que no dia 07.11.2019 os programas que teriam o valor médio do QUALIS da 
12 publicação e aqueles que apresentassem uma tendência e crescimento seriam liberados, 
13 e que o programa da FEF foi liberado, conseguindo cadastrar novos bolsitas, sendo um 
14 bom indicador. V) Para todos que já fizeram a reunião de área, faz uma reflexão de que 
15 todo o trabalho de "formiguinha", destacando os Professores (as) Goria, Silvia e César, 
16 tem ajudado muito no sentido de pulverizar algumas coisas, que aprendeu muito com o 
17 Professor Edivaldo, pois a coordenação estava muito sobrecarregada com algumas 
18 informações. Explica que na reunião que foi feita de forma ampUada da CPG, que 
19 procurou mostrar o planejamento que estava pensando em fazer, dividiu em três blocos: 
20 primeiro bloco que a coordenação esta fazendo; segundo bloco que a secretaria está 
21 fazendo e o terceiro bloco, as áreas. E que no dia 07.11.2019 será feita uma 
22 extraordinária para compilar as informações solicitadas, para que mais para frente faça 
23 outra reunião compilada onde colocará todos esses quadros para poderem decidir e 
24 montar todas as informações. Aproveita ainda para solicitar que os colegas atualizem o 
25 Lates. A Professora Maria Luiza Tanure, comunica i) No dia 25.10.2019 será 
26 realizado o ADAPTAFEF - festival com crianças com deficiência, por volta de 600 
27 crianças, a partir das 13h e aproveita para agradecer a colaboração de todos que 
28 cederam os espaços e ii) A partir de 29.10.2019 a Professora Lauren Lieberman chega 
29 para ficar 1 mês como Professora Visitante, pois tem a proposta de fazer o Camp 
30 Abilities, um festival esportivo e recreativo para crianças e jovens com deficiência 
31 visual, que acontecerá nos dias 23 e 24/11/2019 na FEF. A Professora Olívia Cristina 
32 Ferreira Ribeiro reforça o convite sobre o próximo evento da bibhoteca, a abertura da 
33 Exposição "Memórias do departamento de Lazer da F E F ' no dia 06.11.2019, as 15h30, 
34 e após a abertura ocorrerá um evento com a participação dos Professores Doutores Lino 
35 Castellani e o Professor Antônio Carlos Bramante. O Professor João Paulo Borin 
36 solicita a palavra para incluir o agradecimento ao aluno Igor, que tem ajudado muito, 
37 não só nas reflexões dentro das reuniões, mas em algumas coisas que serão iniciadas em 
38 2020. O Senhor Diretor registra que no dia 20.10.2019 foi realizada a 10̂  Volta da 
39 Unicamp, tradicional corrida que contou com 1.500 participantes. Informa também o 
40 cancelamento do evento "Desafio Capivarinha", prova de Triathlon que o Vanderlei 
41 estava ajudando na organização e que também iria participar da prova. Finalizado os 
42 informes, apresenta o Planejamento Estratégico 2020-2023 da FEF, explicando que a 
43 Reitoria se dispôs a ajudar, visto que existe um projeto da Administração Central em 
44 construir junto com as Unidades os seus respectivos planejamentos estratégicos. Então a 
45 FEF foi a primeira unidade a integrar o seu planejamento estratégico junto com o 
46 planejamento estratégico da Universidade, com apoio da Administração Central. A 
47 Direção irá construir xrni caderno constando a visão, missão e valores, bem como os 
48 doze objetivos estratégicos para divulgar para a comunidade. Sendo a defmição de 
49 "Missão FEF (2020-2023) Desenvolver, sistematizar e disseminar conhecimentos da 
50 Educação Física, por meio da inovação no Ensino, Pesquisa e Extensão, formando 
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1 profissionais de excelência, para intervir e transformar a sociedade, com vistas ao 
2 exercício pleno da cidadania" e a "Visão de futuro FEF (2020-2023) Ser uma instituição 
3 protagonista e de excelência na área de Educação Física, reconhecida pela sociedade no 
4 âmbito nacional e internacional, comprometida com a transformação social". O 
5 Planejamento que foi construído reflete alguns anseios da FEF e com isso reflete 
6 também algumas necessidades de ações efetivas que dê conta a esses objetivos. 
7 Coincidentemente a Unidade já tinha alguns projetos que estão sendo desenvolvidos, 
8 que inclusive foram apresentados brevemente na oficina do PLANES, e aproveita para 
9 solicitar a incorporação de novas ações, ideias e projetos para a efetivação do 

10 planejamento estratégico da FEF. Comunica que a sala de gravação está sendo 
11 finalizada, dentro do Projeto "FEF Amostra" - que é a disponibilização desse espaço e 
12 equipamentos para fazer gravações, divulgações e transmissões de vídeo-aulas. Sobre o 
13 Projeto "VivaFEFViva" explica que foi uma ideia decorrente dos problemas que a FEF 
14 enfrenta, e que é uma campanha para mostrar a Faculdade no sentido de utilização, que 
15 a ideia surgiu com as Professoras Elaine e Laurita em uma das reuniões. Faz uma rápida 
16 explanação de algumas ações de revitalização dos espaços de convivência, dos espaços 
17 mais técnicos de aula, como a quadra de areia e a quadra de grama sintética, o Espaço 
18 Multiuso Zen, a ampliação da sala de musculação, a construção da sala de ginástica na 
19 lateral do LABFEF e mais algumas outras ações como a ampliação do Auditório. 
20 Agradece a colaboração dos participantes nas oficinas, pois foi um trabalho de parceria 
21 e união. Sobre a reforma do salão de dança explica que foi licitada e entraram com 
22 recurso, mas que a boa notícia é que esse recurso foi rejeitado e a reforma deve sair em 
23 breve. Não tendo mais nada a tratar, agradece a presença de todos e encerrada a reunião 
24 a qual eu, Renata Cristina Cardoso Ribeiro, lavrei a presente ata. 
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1 ATA DA OCTOGÉSIMA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
2 CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 
3 UNrVT:RSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos seis dias do mês de novembro 
4 de dois mil e dezenove, ás treze horas e trinta minutos, reúnem-se os membros da 
5 Congregação da Faculdade de Educação Física, no Auditório Professor João Batista 
6 Andreotti Gomes Tojal, sob a presidência do Senhor Diretor, Professor Doutor Orival 
7 Andries Júnior, com o comparecimento dos seguintes conselheiros: Diretor Associado -
8 Professor Doutor Odilon José Roble; Coordenador do Programa de Pós-Graduação -
9 Professor Doutor João Paulo Borin; Coordenadora de Graduação - Professora Doutora 

10 Paula Teixeira Fernandes; Coordenadora de Extensão - Professora Doutora Maria Luiza 
11 Tanure Alves; Coordenadora de Biblioteca - Professora Doutora Olívia Cristina 
12 Ferreira Ribeiro; Chefe do Departamento de Ciências do Esporte - Professora Doutora 
13 Laurita Marconi Schiavon; Chefe do Departamento de Estudos da Atividade Física 
14 Adaptada - Professor Doutor Marco Carlos Uchida; Chefe do Departamento de 
15 Educação Física e Humanidades - Professora Doutora Elaine Prodócimo; 
16 Representantes Docentes - Categoria MS-3.1: Professores Doutores Edvaldo Góis 
17 Júnior e Mário Luiz Ferreira Nunes; Categoria MS-5.1: Professor Doutor Marco 
18 Antônio Coelho Bortoleto; Categoria MS-6: Professores Doutores Antônio Carlos de 
19 Moraes e Edison Duarte; Representante Discente - Pós-Graduação: Senhora Maísa 
20 Ferreira; Convidado: Senhor Emerson Teodorico Lopes. Ausências justificadas: 
21 Professora Carmem Lúcia Soares, sendo substituída pelo Professor José Irineu Goria -
22 MS-5; Senhor Samuel Ribeiro dos Santos Neto, representante Discente - Graduação e 
23 Senhor Warley Wilton Vianna Pinto, representante Técnico-Administrativo. Havendo 
24 quórum, o Senhor Diretor dá início à 89" Reunião Extraordinária da Congregação da 
25 Faculdade de Educação Física com a ORDEM DO DIA, item A) Alteração da 
26 RESOLUÇÃO CONGREGAÇÃO-FEF N" 80/2019 referente ao parecer da Comissão 
27 de Avaliação da Carreira dos Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão -
28 PAEPE. Explica que a lista dos classificados para a progressão foi aprovada na 
29 Congregação anterior, bem como a distribuição da verba disponível contemplando os 
30 funcionários. A lista ainda está de posse da Direção e deverá ser encaminhada para a 
31 Administração Central até o dia 07.11.2019, porém, mediante a manifestação da 
32 funcionária Camila Graziela Vanin, enviada através de e-mail para o presidente da 
33 Congregação questionando o processo de alocação de verba, a Direção entrou em 
34 contato com a PRDU, onde foram esclarecidos alguns pontos quanto ao procedimento 
35 de alocação de verba. Foi orientado que não pode pular nenhum dos candidatos dentro 
36 dos segmentos, então houve um equívoco no entendimento que poderia ser utilizada 
37 toda a verba independente da ordem de classificação. Com a devida orientação da Pró-
38 Reitoria, a lista volta para a Congregação para fazer a nova distribuição, sendo 
39 informado também que é disponibilizado um recurso suplementar no valor de R$ 
40 300,00 lembrando que esse recurso suplementar será descontado no próximo processo 
41 de progressão. Inicialmente o Senhor Diretor pede a votação da Congregação quanto à 
42 proposta de atendimento dos três segmentos: fundamental, médio e superior, sendo 
43 APROVADO por unanimidade. Mediante a lista de classificação por segmentos, são 
44 colocadas em apreciação as propostas de distribuição do recurso, sendo APROVADA 
45 com 11 votos e 4 abstenções a lista contemplando: Nível Fundamental - Hélio V. 
46 Santos; Nível Médio - Rafael C. Vianna e Márcio Clebson S. Alves e Nível Superior -
47 Emerson T. Lopes e Simone M. G. Ide. Seguindo para os itens da pauta suplementar: B) 
48 Alteração da RESOLUÇÃO CONGREGAÇÃO-FEF N" 61/2019 Edital de inscrições 
49 do Concurso Público de provas e títulos para provimento de um cargo de Professor 
50 Doutor, nível MS-3.1 em RTP, com opção preferencial para o RDIDP, na área de 
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1 Esporte e Treinamento, nas disciplinas: EF447 - Handebol, EF 647 - Aprofundamento 
2 em Handebol, EF 442 - Futebol de Campo, EF642 Aprofiindamento em Futebol de 
3 Campo, EF443 — Futsal e EF643 - Aprofundamento em Futsal. C) Alteração da 
4 RESOLUÇÃO CONGREGAÇÃO-FEF N" 62/2019 Edital de inscrições do Concurso 
5 Público de provas e títulos para provimento de um cargo de Professor Doutor, nível 
6 MS-3.1 em RTP, com opção preferencial para o RDIDP, nas áreas de Esporte e 
7 Treinamento, Atividade Física, Adaptação e Saúde e Estratégias Metodológicas de 
8 Pesquisa em Educação Física, nas disciplinas: EF209 - Atletismo, EF661 -
9 Aprofundamento em Atletismo, EF316 - Crescimento e Desenvolvimento e EF511 -

10 Estatística aplicada à Educação Física. D) Alteração da RESOLUÇÃO 
11 CONGREGAÇÃO-FEF N" 63/2019. Edital de inscrições do Concurso Público de 
12 provas e títulos para provimento de um cargo de Professor Doutor, nível MS-3.1 em 
13 RTP, com opção preferencial para o RDIDP, na área de Educação Física e Sociedade, 
14 nas Disciplinas: EF113 Fundamentos de Antropologia e Educação Física, EF413 -
15 Sociologia do Esporte e EF622 - Educação Física - Educação Infantil. E) Alteração da 
16 RESOLUÇÃO CONGREGAÇÃO-FEF N° 64/2019 Edital de inscrições do Concurso 
17 Público de provas e títulos para provimento de um cargo de Professor Doutor, nível 
18 MS-3.1 em RTP, com opção preferencial para o RDIDP, nas áreas de Educação Física e 
19 Sociedade e Atividade Física Adaptação e Saúde, nas disciplinas: EF315 - Luta e 
20 EF631 - Esporte Adaptado. O Senhor Diretor coloca os ITENS B, C, D e E em bloco, 
21 explicando que o processo foi para as instâncias superiores e foi detectado um equivoco 
22 no tem 5 - que fala sobre as provas, item B "prova específica". O processo voltou para 
23 instruir sobre a prova específica e a sugestão é que não tenha a prova específica. A 
24 Professora Laurita Marconi Schiavon explica que a Resolução da FEF 2016 não prevê 
25 prova específica, então retiraram o item. O que foi alertado é que, entre os documentos 
26 que a pessoa entrega na hora da inscrição, um deles é o Plano de Trabalho, e retirando a 
27 prova específica não teria onde ser avaliado, então teve que ser colocado o Plano de 
28 Trabalho na arguição, essa foi a maior modificação. Professor Marco Carlos Uchida 
29 esclarece que não estava habilitado o documento para que fosse deletado, por isso não 
30 foi retirado no momento certo. O Professor Marco Antônio Coelho Bortoleto registra 
31 a vontade de um dia discutir essa Resolução para que possa ter a prova específica em 
32 algum caso quando for necessário. Finalizados os comentários, os ITENS B, C, D e E 
33 são colocados em votação- APROVADOS. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor 
34 Diretor agradece a presença de todos e dá por encerrada a reunião a qual eu, Renata 
35 Cristina Cardoso Ribeiro, lavrei a presente ata. 
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1 ATA DA NONAGÉSIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
2 CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 
3 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos treze dias do mês de 
4 novembro de dois mil e dezenove, ás treze horas e trinta minutos, reúnem-se os 
5 membros da Congregação da Faculdade de Educação Física, no Auditório Professor 
6 João Batista Andreotti Gomes Tojal, sob a presidência do Senhor Diretor, Professor 
7 Doutor Orival Andries Júnior, com o comparecimento dos seguintes conselheiros: 
8 Diretor Associado - Professor Doutor Odilon José Roble; Coordenador do Programa de 
9 Pós-Graduação - Professor Doutor João Paulo Borin; Coordenadora de Graduação -

10 Professora Doutora Paula Teixeira Fernandes; Chefe do Departamento de Ciências do 
11 Esporte - Professora Doutora Laurita Marconi Schiavon; Chefe do Departamento de 
12 Estudos da Atividade Física Adaptada - Professor Doutor Marco Carlos Uchida; 
13 Representantes Docentes - Categoria MS-3.1: Professores Doutores Edvaldo Góis 
14 Júnior; Categoria MS-5.1: Professores Doutores Carmem Lúcia Soares e Marco 
15 Antônio Coelho Bortoleto; Categoria MS-6: Professores Doutores Antônio Carlos de 
16 Moraes e Edison Duarte; Representante Discente - Pós-Graduação: Senhora Maísa 
17 Ferreira; Convidado: Senhor Emerson Teodorico Lopes. Ausências justificadas: 
18 Professora Olívia Cristina Ferreira Ribeiro, sendo substituída pela Professora Lígia de 
19 Moraes Antunes Corrêa - representação Coordenadoria de Biblioteca; Professora Maria 
20 Luiza Tanure Alves, sendo substituída pela Professora Karine Jacon Sarro -
21 representação Coordenadoria de Extensão e Professora Elaine Prodócimo, sendo 
22 substituída pela Professora Silvia Sílvia Cristina Franco Amaral - Representação Chefe 
23 do Departamento de Educação Física e Humanidades. Havendo quórum, o Senhor 
24 Diretor dá início à 90" Reunião Extraordinária da Congregação da Faculdade de 
25 Educação Física consultando os membros para a inclusão de um item de pauta, onde a 
26 Professora Laurita Marconi Schiavon explica que é referente à alteração de resolução 
27 do departamento em relação à banca do Concurso Titular de História da Educação 
28 Física, devido a modificação do nome de um suplente da banca, sendo APROVADA a 
29 inclusão do item, com 1 (uma) abstenção. A justificativa para a substituição do 
30 Professor Wanderlei Marchi Júnior se dá pela impossibilidade de presença na data de 
31 realização do concurso, dia 10.12.2019, sendo substituído pela Professora Arilda Inês 
32 Miranda Ribeiro, Professora Titular da UNESP de Presidente Prudente, sendo o item 
33 colocado em aprovação - APROVADO com 2 (duas) abstenções. Seguindo para o 
34 ITEM A) Apreciação do Relatório do GT que apresenta sugestões de alterações na 
35 Deliberação Consu-A-10/2015, que dispõe sobre o Regimento Geral dos Programas de 
36 Pós-Graduação Stricto Sensu e dos Cursos Lato Sensu na Unicamp. 
37 
38 O Senhor Diretor explica a preocupação de algumas unidades com o oferecimento de 
39 cursos de especialização que não estavam sendo reconhecidos por alguns órgãos quando 
40 da realização de concursos ou registro em conselhos regionais, estaduais e federais. 
41 Diante disso a Unicamp tenta regulamentar seus cursos de especialização de pós-
42 graduação lato sensu, mediante esta problemática tentando esclarecer as necessidades 
43 em se adequar, inclusive, a nomenclatura. Os cursos de especialização que a Unicamp 
44 oferece hoje, eles tem o curso de especialização Lato Sensu que são oferecidos pelos 
45 progi-amas de pós-graduação e esses cursos não podem ser cobrados. A Unicamp tem os 
46 cursos de especialização, modalidade extensão, que podem ser cobrados - sendo 
47 oferecidos pela escola de Extensão como curso de especialização, porém esses cursos 
48 não têm sido reconhecidos pelos Conselhos e concursos que estão sendo realizados. 
49 Explica que 26.04.2017 o Supremo Tribunal Federal decidiu que as Universidades 
50 Públicas podem cobrar mensalidades em cursos de pós-graduação lato sensu. Diante 
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1 disso foi levantado um grapo de trabalho na Unicamp para levantar os problemas e 
2 soluções para que a comunidade discutisse o assunto. O grande problema diz respeito à 
3 própria cobrança que está muito claro no Art 6° do Regimento Geral dos Programas de 
4 Pós-Graduação, onde diz que os cursos e programas de pós-graduação disciplinados por 
5 este Regimento Geral são gratuitos. E vem para a proposta que os cursos e programa de 
6 pós-graduação scrito sensu disciplinados por regimento geral são gratuitos, 
7 acrescentando que os cursos e programas de pós-giaduação lato sensu disciphnados por 
8 regimento geral poderá incluir pagamento, e as regras de utilização dos recursos 
9 auferidos serão objetos de instruções normativas das unidades proponentes em 

10 consonância com as regras vigentes da Unicamp. Ocorreram várias reuniões em todos 
11 os âmbitos Universidade para tratar deste assunto, tendo sido aprovadas as alterações 
12 por doze votos a onze na última reunião da CEPE, e a próxima etapa é encaminhar a 
13 proposta para o CONSU para discussão e votação. A Direção achou por bem discutir o 
14 assunto na Unidade e levantar algumas posições para levar na próxima reimião do 
15 Conselho Universitário. Diante as discussões, surgiram várias ideias e propostas que o 
16 Senhor Diretor solicita aos membros que encaminhem para a Direção até o dia 
17 22.11.2019 para poder ter acesso aos argumentos e levar essa representação junto ao 
18 CONSU. A fim de dar encaminhamento, faz as seguintes votações para que se decida o 
19 posicionamento da Faculdade perante a temática e leve na reunião do Conselho 
20 Universitário: i) Proposta para que seja encaminhada a retirada de pauta - 11 votos 
21 favoráveis; Favoráveis ao documento - 3 votos; Contrários ao documento - 12 votos e 
22 Abstenções - 0. Finalizada as discussões, aproveita para informar que estiveram na 
23 Assembleia Legislativa de São Paulo - ALESP, como Diretor da Unidade, conversando 
24 com a Deputada Valéria Bolsonaro, tendo como pauta o assunto acessibilidade, sendo 
25 essa uma das bandeiras da Deputada. Foram propostos alguns projetos e que deve ser 
26 liberado algum recurso diretamente a Faculdade de Educação Física, em tomo de um 
27 milhão de reais para desenvolvimento desses projetos, inclusive foi proposto um curso 
28 de especialização lato sensu financiado pelo Governo do Estado. Foi uma reunião muito 
29 proveitosa e que a Deputada em breve fará uma visita nas dependências da Faculdade. 
30 Não tendo mais nada a tratar, o Senhor Diretor agradece a presença de todos e dá por 
31 encerrada a reunião a qual eu, Renata Cristina Cardoso Ribeiro, lavrei a presente ata. 
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000001 
Resolução Congregação F E F XXX/2019 - Quadros de referência para progressão na carreira 
docente da Faculdade de Educação Física - UNICAMP. 

QUADRO 1 - ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO 

Orientação e Supervisão concluída Pontos 

Orientação de trabalhos de conclusão de curso de graduação 0,5 

Orientação de Iniciação Científica 1 

Orientação de Mestrado Credenciado pela CAPES 4 

Orientação de Doutorado Credenciado pela CAPES 8 

Supervisão de Estágio de Pós-Doutoramento 4 

QUADRO 2 - PRODUÇÃO INTELECTUAL 

Classificação de Periódicos e Patentes: Pontos 

Periódicos com Fator de Impacto: 
índice J>0.6-JCR (ISI) 
índice H > 18 (SCOPUS) 

8 

Periódicos com Fator de Impacto: 
índice J entre 0,01 e 0.59 (ISI / JCR/) 
índice H entre 0,01 e 17,9 (SCOPUS) 

6 

Periódicos indexados: MEDLINE / SCIELO / ISI / SCOPUS 5(maxl5) 

Periódicos indexados nas Bases de Dados: LILACS / CINAHL / EMBASE / 
ERIC / SPORTDISCUS / LATINDEX 3 (max 9) 

Periódicos indexados nas Bases de Dados: PHYSICAL EDUCATION / CAB 
ABSTRACT / PERIÓDICA / OPEN JOURNAL SYSTEM / SCIENTIFIC 
CAMBRIDGE ABSTRACT 

2 (max 4) 

Periódicos indexados em outras Bases de Dados 1 (max 2) 

Livros na área de Educação Física / ÁREAS CORRELATAS 6 

Capítulo de Livros na área de Educação Física / áreas correlatas 2 

Patentes adquiridas e/ou registradas na área Educação Física / áreas correlatas 4 

Organização de livro na área de Educação Física / áreas correlatas 

Produção artística na área de Educação Física / ái-eas coiTelatas 

2 

3 

Coordenador / responsável em projetos de pesquisas com financiamento de 
órgãos de fomento 2 
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Atividades de extensão Pontos 

Coordenação de Cmso de Especialização 5 

Coordenação de Curso até 30 horas 2 

Coordenação de Curso acima de 30 horas 3 

Disciplinas ministradas em Curso de Especialização 3 

Disciplinas ministradas em outros cursos 2 

Coordenação de Congresso e Simpósio 4 

Coordenação: Seminários, Ciclo de Debates e Encontros Científicos 3 

Coordenação de espetáculo e eventos esportivos 3 

Pai-ticipação como conferencista, debatedor e palestrante 3 

2 Participação na organização de eventos 

3 

2 

Atividades de Consultoria, Assessoria e Contratos / membro de entidades científicas, 
esportivas e governamentais 3 

Análise e emissão de pareceres 2 

Editor / co-editor / membro de Corpo Editorial 4 

Membro do corpo de revisores de Periódicos 3 

Projetos de extensão em Educação Física, Esportes e Lazer 5 

Membro de Comissão julgadora (titular) de programas de pós-graduação externo a 
universidade 0,5 

Membro de Comissão julgadora de concxirsos públicos 1 

QUADRO 4 - ATIVroADES ADMINISTRATIVAS NA UNICAMP 

Atividades Administrativas Pontos por ano completo 

Diretor de unidade / centro e núcleos / Administração Central 4 

Diretor Associado 3 

Coordenador 3 

Vice Coordenador 2 
Chefe 2 

Membro de comissão interna à faculdade 0,25 

Membro de comissão interna à universidade 0,5 
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Dispõe sobre o Perfil Académico de Professor Doutor II (MS-3.2), Professor Associado I 
(MS-5.1) Professor Associado I I (MS-5.2) e Professor Associado III (MS-5.3) da Carreira 
do Magistério Superior (MS) da Faculdade de Educação Física. 

CAPÍTULO I 

PERFIL PARA PROMOÇÃO POR MÉRITO ACADÉMICO PARA O NÍVEL MS-3.2 -
PROFESSOR DOUTOR I I 

Artigo 1° - Somente poderá solicitar a progressão por avaliação de mérito académico (MS-3.2) o 
docente que preencher cumulativamente os seguintes requisitos mínimos: 

I . Ser integrante do QD-UNICAMP; ser portador, no mínimo, do título de Doutor, outorgado 
pela UNICAMP, por ela reconhecido ou de validade nacional; 

I I . Contar, no mínimo, com 3 (três) anos no cargo em que está sendo avaliado; 

I I I . Ter o último Relatório de Atividades aprovado pelas instâncias competentes. 

Parágrafo único - O preenchimento das condições necessárias mínimas apenas qualifica o 
docente para solicitar a progressão por mérito para Professor Doutor I I (MS-3.2). 

Artigo 2" - O candidato à promoção por mérito ao nível MS-3.2 deverá apresentar qualificação 
académica, evidenciada pelos seguintes indicadores: 

I . Ter completado a orientação de no mínimo 2 (duas) dissertações de Mestrado defendidas em 
Programa de Pós-Graduação da UNICAMP e 3 (três) orientações de Iniciação Científica 
e/ou Trabalho de Conclusão de Curso. A pontuação mínima exigida será de 20 (vinte) 
pontos, após o ingresso na carreira docente na UNICAMP, conforme quadro 1 da Resolução 
Congregação FEF X X X ; 

I I . Pontuação mínima de 20 (vinte) pontos. A pontuação mínima referente ao quadro 2 da 
Resolução Congregação FEF X X X deverá ser composta de 50% de artigos publicados (10 
dez pontos) em artigos em periódicos constantes nas bases de dados: ISI, SCOPUS ou 
SCIELO. Será considerada a produção científica após o ingresso na carreira docente da 
UNICAMP; 

I I I . As atividades de extensão serão contempladas atingindo-se a pontuação mínima de 10 (dez) 
pontos, utilizando o mínimo de 3 (tiês) itens constantes no quadro 3 da Resolução 
Congregação FEF X X X . após o ingresso na carreira docente na UNICAMP. 

CAPÍTULO I I 

PERFIL PARA PROMOÇÃO POR MÉRITO ACADÉMICO PARA O NÍVEL MS-5.1 -
PROFESSOR ASSOCIADO I 

Artigo 3° - Poderá solicitar a progressão por mérito o docente que preencher os seguintes 
requisitos mínimos: 

I . Ser portador do título de Livre Docente 
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I I . Contar, no mínimo, com 3 (três) anos de efetivo exercício na ftinção em que está sendo 
avaliado; 

I I I . Ter concluído o doutorado, no mínimo, há 6 (seis) anos; 

IV. Contar, no mínimo com 5 (cinco) anos em atividades de docência no ensino superior; 

V. Ter o último Relatório de Atividades aprovado pelas instâncias competentes. 

Parágrafo único: O preenchimento das condições necessárias mínimas apenas qualifica o 
docente para solicitar a progressão por mérito. 

Artigo 4° - O candidato à promoção por mérito ao nível MS-5.1 deverá apresentar qualificação 
académica, evidenciada pelos seguintes indicadores: 

I . Ter completado, no mínimo, 4 (quatro) orientações defendidas em Programa de Pós-
Graduação da UNICAMP, sendo no mínimo 1 (um) de doutorado; ter completado a 
orientação de 2 (dois) alunos de Iniciação Científica e/ou Trabalho Final de Curso. A 
pontuação mínima exigida será de 40 (quarenta) pontos, após o ingresso na carreira 
docente na UNICAMP, conforme quadro 1 da Resolução Congregação FEF X X X : 

I I . Possuir produção intelectual de destaque e excelência, mediante a divulgação regular e 
frequente de resultados de pesquisa de reconhecida qualidade científica sob a forma de 
publicações, preferencialmente de circulação internacional, reconhecido pelos indexadores 
do meio científico, de originais de livros, capítulos de livros, artigos em periódicos 
indexados e produção de patentes; pontuação mínima de 30 (trinta) pontos confoiTne 
quadro 2 da Resolução Congregação FEF X X X . A pontuação mínima referente ao quadro 
2 deverá ser composta de 50% de artigos publicados (15 - quinze pontos) em artigos em 
periódicos constantes nas bases de dados: ISI, SCOPUS ou SCIELO. Será considerada a 
produção científica após a última promoção (MS-3.2); 

I I I . As atividades de extensão serão contempladas atingindo-se a pontuação mínima de 15 
(quinze) pontos, utilizando o mínimo de 3 (três) itens constantes no quadro 3 da Resolução 
Congregação FEF X X X , após o ingresso na carreira docente na UNICAMP. 

IV. Ter participação expressiva e de qualidade em atividades de docência na graduação; 
manter a média mínima de 8 (oito) créditos anuais em disciplinas do curso de graduação, 
nos últimos cinco anos, excetuando-se os períodos de licença e/ou afastamento; 

V. Ter participação expressiva e de qualidade em atividades de docência na pós-graduação; 
ministrar em média 2 (duas) disciplinas por triénio, nos últimos cinco anos, excetuando-se 
os períodos de licença e/ou afastamento; 

V I . Ter participado em eventos nacionais e/ou internacionais com apresentação de trabalhos 
científicos; 

VIL Demonstrai- o desenvolvimento de uma linha própria de trabalho expressa através da 
produção científica e académica; 

VII I . Ter participado de banca examinadora de qualificação de mestrado e/ou doutorado de 
comissões julgadoras de dissertações e/ou teses; 

IX. Evidenciar participação ativa na vida académica, através de comissões acadêmico-
administrativas de interesse da Unidade, funções administrativas na Universidade e órgãos 
externos, colegiados e atividades de representação ligadas ao Departamento; 
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X. Ter coordenado projeto de pesquisa, participado na criação e/ou coordenação de grupos de 

pesquisa e ter captado recursos em órgãos de fomento; 

X I . Necessário que tenha participação em: Comissões, Órgãos Colegiados, Órgãos 
Administrativos, Corpo Editorial de Revistas de sua área de atuação, Assessoria a órgãos 
públicos de fomento, a revistas e editoras; organização de congressos, cursos e outros. 

CAPÍTULO III 

PERFIL PARA PROMOÇÃO POR MÉRITO ACADÉMICO PARA O NÍVEL MS-5.2 -
PROFESSOR ASSOCIADO I I 

Artigo 5" - Poderá solicitar a progressão por mérito o docente que preencher os seguintes 
requisitos mínimos: 

I . Estar no mínimo há 3 anos na função de MS-5.1; 

I I . Ter concluído o doutorado, no mínimo, há 6 (seis) anos; 

I I I . Contar, no mínimo com 5 (cinco) anos em atividades de docência no ensino superior; 

IV. Ter o último Relatório de Atividades aprovado pelas instâncias competentes. 

Parágrafo único: O preenchimento das condições necessáiias mínimas apenas qualifica o 
docente para solicitar a progressão por mérito. 

Artigo 6" - O candidato à promoção por mérito ao nível MS-5.2 deverá apresentar qualificação 
académica, evidenciada pelos seguintes indicadores: 

I . Ter completado, no mínimo, 3 (três) orientações defendidas em Programa de Pós-
Graduação da UNICAMP e 2 (duas) orientações de Iniciação Científica e/ou Trabalho de 
Conclusão de Curso na UNICAMP. 

I I . A pontuação mínima exigida será de 20 (vinte) pontos computados após a promoção para 
Professor Associado I — MS-5.1, sendo necessário conter atividades de orientação de 
trabalhos de conclusão de curso de graduação e de iniciação científica, conforme quadro 1 
da Resolução Congregação FEF X X X : 

I I I . Ter participação expressiva e de qualidade em atividades de docência na graduação; 
manter a média mínima de 8 (oito) créditos anuais em disciplinas do curso de graduação, 
nos últimos cinco anos, excetuando-se os períodos de licença e/ou afastamento; 

IV. Ter participação expressiva e de qualidade em atividades de docência na pós-graduação; 
ministrar em média 2 (duas) disciplinas por triénio e após a última progressão, nos últimos 
cinco anos, excetuando-se os períodos de licença e/ou afastamento; 

V. Possuir produção intelectual de destaque e excelência, mediante a divulgação regular e 
fi-equente de resultados de pesquisa de reconhecida qualidade científica sob a forma de 
publicações, preferencialmente de circulação internacional, reconhecido pelos indexadores 
do meio científico, de originais de livros, capítulos de livros, artigos em periódicos 
indexados e produção de patentes; pontuação mínima de 30 (trinta) pontos conforme 
quadro 2 da Resolução Congregação FEF X X X . A pontuação mínima referente ao quadro 
2 da Resolução Congregação FEF X X X deverá ser composta de 50% de artigos publicados 
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(15 - quinze pontos) em artigos em periódicos constantes nas bases de dados: ISI, 
SCOPUS ou SCIELO. Será considerada a produção científica após a obtenção do título de 
Professor Livre Docente; 

V I . Ter participado em eventos nacionais e/ou internacionais com apresentação de trabalhos 
científicos; 

VI I . Demonstrar o desenvolvimento de uma linha própria de trabalho expressa através da 
produção científica e académica; 

VII I . Ter participado de banca examinadora de qualificação de mestrado e/ou doutorado de 
comissões julgadoras de dissertações e/ou teses; 

IX. Evidenciar participação ativa na vida académica, através de comissões académico-
administrativas de interesse da Unidade, funções administrativas na Universidade e órgãos 
externos, colegiados e atividades de representação ligadas ao Departamento; 

X. Ter coordenado projeto de pesquisa, participado na criação e/ou coordenação de grupos de 
pesquisa e ter captado recursos em órgãos de fomento; 

X I . Necessário que tenha participação em: Comissões, Órgãos Colegiados, Órgãos 
Administrativos, Corpo Editorial de Revistas de sua área de atuação. Assessoria a órgãos 
públicos de fomento, a revistas e editoras; organização de congressos, cursos e outros. 

X I I . As atividades de extensão serão contempladas atingindo-se a pontuação mínima de 15 
(quinze) pontos, utilizando o mínimo de 3 (três) itens constantes no quadro 3 da Resolução 
Congregação FEF X X X , após a obtenção do título de Professor Livre Docente. 

CAPÍTULO IV 

PERFIL PARA PROMOÇÃO POR MÉRITO ACADÉMICO PARA O NÍVEL MS-5.3 -
PROFESSOR ASSOCIADO III 

Artigo 7" - Poderá solicitar a progressão por mérito o docente que preencher os seguintes 
requisitos mínimos: 

I . Estar no mínimo há 3 (três) anos no perfil MS-5.2; 

I I . Ter concluído o doutorado, no mínimo, há 9 (nove) anos; 

I I I . Contar no mínimo com 8 (oito) anos em atividades de docência no ensino superior; 

IV. Ter o último Relatório de Atividades aprovado pelas instâncias competentes. 

Parágrafo único: O preenchimento das condições necessárias mínimas apenas qualifica o 
docente para solicitar a progressão por mérito. 

Artigo 8° - O candidato à promoção por mérito ao nível MS-5.3 deverá apresentar qualificação 
académica, evidenciada pelos seguintes indicadores: 

I . Ter completado, no mínimo, 3 (três) orientações defendidas em Programa de Pós 
Graduação da UNICAMP, sendo no mínimo uma de doutorado; ter orientado um aluno de 
Iniciação Científica e/ou Trabalho de Conclusão de Curso na UNICAMP. A pontuação 
mínima exigida será de 20 (vinte) pontos computados após a promoção para Professor 
Associado I I - MS-5.2, conforme quadro 1 da Resolução Congregação FEF X X X ; 
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I I . Possuir produção intelectual de destaque e excelência, mediante a divulgação regular e 

frequente de resultados de pesquisa de reconhecida qualidade científica, sob a forma de 
publicações, preferencialmente de circulação internacional, reconhecido pelos indexadores 
do meio científico, de originais de livros, capítulos de livros, artigos em periódicos 
indexados e produção de patentes; pontuação mínima de 30 (trinta) pontos conforme 
quadro 2 da Resolução Congregação FEF X X X . A pontuação mínima referente ao quadro 
2 deverá ser composta de 50% de artigos publicados (15 - quinze pontos) em artigos em 
periódicos constantes nas bases de dados: ISI, SCOPUS ou SCIELO. Será considerada a 
produção científica após a última promoção (MS-5.2); 

I I I . Ter participação expressiva e de qualidade em atividades de docência na graduação; 
manter a média mínima de 8 (oito) créditos anuais em disciplinas do curso de graduação, 
nos últimos cinco anos, excetuando-se os períodos de licença e/ou afastamento; 

IV. Ter participação expressiva e de qualidade em atividades de docência na pós-graduação; 
ministrar em média 2 (duas) disciplinas por triénio, nos últimos cinco anos, excetuando-se 
os períodos de licença e/ou afastamento; 

V. Ter participado em eventos nacionais e/ou internacionais com apresentação de trabalhos 
científicos; 

V I . Demonstrar o desenvolvimento de uma linha própria de trabalho expressa através da 
produção científica e académica; 

VIL Ter participado de banca examinadora de qualificação de mestrado e/ou doutorado de 
comissões julgadoras de dissertações e/ou teses; 

VII I . Evidenciar participação ativa na vida académica, através de comissões académico-
administrativas de interesse da Unidade, funções administrativas na Universidade e órgãos 
externos, colegiados e atividades de representação ligadas ao Departamento; 

IX. Ter coordenado projetos de pesquisa, participado na criação e/ou coordenação de grupos 
de pesquisa e ter captado recursos em órgãos de fomento; 

X. Necessário que tenha participação em Comissões, Órgãos Colegiados, Órgãos 
Administrativos, Corpo Editorial de Revistas de sua área de atuação. Assessoria a órgãos 
públicos de fomento, a revistas e editoras; organização de congressos, cursos e outros; 

X I . As atividades de extensão serão contempladas atingindo-se a pontuação mínima de 15 
(quinze) pontos, utilizando o mínimo de 3 (três) itens constantes no quadro 3 da Resolução 
Congiegação FEF X X X , após a última progressão na UNICAMP. 
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Dispõe sobre o Perfil Académico de Professor Titular {MS-6) da Faculdade de Educação 
Física 

CAPÍTULO I 

DO PRINCÍPIO 

Artigo 1" - O nível de Professor Titular deve ser obtido em virtude de competência académica 
do candidato e de suas contribuições relevantes acumuladas ao longo de sua vida profissional e 
não como simples consequência do tempo de atividades. 

CAPÍTULO I I 

DOS OBJETIVOS E PRAZOS 

Artigo V - Poderá solicitar a inscrição em concurso para provimento de cargo de Professor 
Titular o docente que preencher os seguintes requisitos mínimos: 

a) ser portador, no mínimo, do título de Doutor, outorgado pela UNICAMP, por ela reconhecido 
ou de validade nacional; 

b) ter concluído o doutorado, no mínimo, há 9 (nove) anos; 

c) contar, no mínimo com 10 (dez) anos em atividades de docência no ensino superior; 

d) ser portador há 5 (cinco) anos, no mínimo, do título de Livre Docente, obtido por concurso de 
provas e títulos em instituição oficial e devidamente reconhecido pela UNICAMP. 

§ 1° - Poderá solicitar a progressão por avaliação de mérito académico (MS-6) docentes 
integrantes da "Parte Suplementar" do QD-UNICAMP que exerçam a função MS-5, atendidos os 
requisitos mínimos exigidos nas alíneas a, b, c do artigo 2°. 

§ 2" - Confonne item I I do parágrafo 1° do artigo 1° da Deliberação CONSU-A-6 de 29/05/2007, 
poderá também inscrever-se especialistas de reconliecido valor e com atividade científica 
comprovada, excepcionalmente e pelo voto de 2/3 (dois terços) dos membros da CEPE em 
exercício, atendidos os requisitos mínimos exigidos nas alíneas a, b, c do artigo 2". 

§ 3°- O preenchimento das condições necessárias mínimas apenas qualifica o docente para 
solicitar a progressão por mérito e/ou inscrição em concurso para provimento de cargo de 
Professor Titular. 

CAPÍTULO III 

REQUISITOS PARA PROMOÇÃO POR MÉRITO AO NÍVEL MS-6 E/OU PARA 
INSCRIÇÃO AO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR 
TITULAR 

I . Ter participação expressiva na formação de alunos de iniciação científica e/ou monitorias, 
mestres e doutores e, quando pertinente, estagiários e especialistas, com a demonstração da 
qualidade de seus orientandos. Como requisito mínimo o candidato deverá ter, no mínimo, 
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14 (quatorze) orientações defendidas, sendo no mínimo 4 (quatro) de doutorado; ter 
completado a orientação de 6 (seis) alunos de Iniciação Científica com financiamento. A 
pontuação mínima exigida será de 50 (cinquenta) pontos conforme quadro 1 da Resolução 
Congiegação FEF X X X ; 50% das orientações em Programa de Pós Graduação deverá 
ser após o titulo de livre docente; 

n. Ter participação expressiva e de qualidade em atividades de docência na graduação; 
manter a média mínima de 8 (oito) créditos anuais em disciplinas do curso de graduação, 
nos últimos 5 (cinco) anos, excetuando-se os períodos de licença e ou afastamento; 

I I I . Ter participação expressiva e de qualidade em atividades de docência na pós-graduação; 
ministrar em média 2 (dois) disciplinas por triénio, nos últimos 5 (cinco) anos, excetuando-
se os períodos de licença e ou afastamento; 

IV. Ter participado em eventos nacionais e/ou internacionais com apresentação de trabalhos 
científicos; 

V. Demonstrar o desenvolvimento de uma linha própria de trabalho expressa através da 
produção científica e académica; 

V I . Possuir produção intelectual de destaque e excelência, mediante a divulgação regulai- e 
frequente de resultados de pesquisa de reconhecida qualidade científica, sob a forma de 
publicações, preferencialmente de circulação internacional, reconhecido pelos indexadores 
do meio científico, de originais de livros, capítulos de livros, artigos em periódicos 
indexados ou que apresentem comité editorial de alto nível e produção de patentes; 
pontuação mínima de 40 (quarenta) pontos conforme quadro 2 da Resolução Congregação 
FEF X X X . A pontuação mínima referente ao quadro 2 da Resolução Congregação FEF 
X X X deverá ser composta de 50% de artigos publicados (20 - vinte pontos). Mínimo de 
30%) dos pontos (12 - doze pontos) em artigos publicados em periódicos constantes nas 
bases de dados: ISI, SCOPUS ou SCIELO. Será considerada a produção científica após a 
obtenção do título de Professor Livre Docente; 

VIL Ter participado de bancas/comissões examinadoras de qualificação e de defesa de 
mestrado e doutorado; 

VII I . Evidenciar participação ativa na vida académica, através de comissões acadêmico-
administrativas e funções administrativas em Instituição de Ensino Superior; 

IX. Ter coordenado projetos de pesquisa, participado na criação e/ou coordenação de gmpos 
de pesquisa; 

X. Recomenda-se ter captado recursos em órgãos de fomento; 
X I . Evidenciar a Uderança académica através da participação em: Comissões, Órgãos 

Colegiados, Órgãos Administrativos, Corpo Editorial de Revistas de sua área de atuação. 
Assessoria a Órgãos públicos de fomento, a re-vistas e editoras; organização de congressos, 
cursos e outros. As atividades de extensão serão contempladas atingindo-se a pontuação 
mínima de 30 (vinte) pontos, utilizando o mínimo de 3 (três) itens constantes no quadro 3 
da Resolução Congregação FEF X X X , após o título de Livre Docente. 
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Proposta de resolução para classiíicação dos docentes que atenderam os requisitos 
mínimos para a solicitação de Concurso para Professor Titular {MS-6) da 
Faculdade de Educação Física. 

DO PRINCÍPIO 

Ao candidato com maior número de pontos em cada item será atribuída a Nota 10,0 
(dez). A nota dos demais candidatos será calculada a partir da pontuação de cada item e 
em proporção à maior nota. 

Entende-se a referida proporcionalidade como sendo a divisão da pontuação menor pela 
maior obtida em cada item. 

ITEM A) ATIVIDADES ACADÉMICAS - PESO 5 

A nota final será a média das 4 (quatro) notas obtidas em relação aos 
quadros 1 a 4 (Resolução Congregação FEF X X X ) . 

QUADRO 1 - PONTUAÇÃO TOTAL - ORIENTAÇÕES 

QUADRO 2 - PONTUAÇÃO TOTAL - PUBLICAÇÕES 

QUADRO 3 - PONTUAÇÃO TOTAL - EXTENSÃO 

QUADRO 4 - PONTUAÇÃO TOTAL - ADMINSTRAÇÃO 

ITEM B) TEMPO NA CARREIRA DOCENTE NA UNICAMP - PESO 3 

Serão computados 5 pontos por ano de carreira após o ingresso na Unicamp. 

ITEM C) TEMPO APÓS O TÍTULO DE LIVRE DOCENTE - PESO 2 

Serão computados 5 pontos por ano após a obtenção do Título de Livre Docente. 

A nota final será definida pela fórmula: 

Nota final = (A*5 + B*3 + C*2) 

10 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E HUMANIDADES 
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FAX : (019) 3289-4338 

U N I C A M P 

PROCESSO DE PROMOÇÃO POR MÉRITO DO PROFESSOR DR. EDIVALDO GÓIS 
JUNiOR, DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E HUMANIDADES, PARA O NÍVEL 
PROFESSOR DOUTOR II - MS-3.2., DE ACORDO COM PORTARIA DO DIRETOR m 
14/2019 DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA - UNICAMP. PERÍODO DE TRABALHO 
DA COMISSÃO - 29/10 A 03/12 DE 2019. 

De acordo com a Deliberação CONSU-A-020/2011, de 27 de setembro de 2011 

e a Deliberação CONSU-A-027/2014, de 25 de novembro de 2014, o referido processo 

está devidamente instruído e o candidato atende plenamente aos requisitos legais, 

constante do capítulo I - Artigo 12, incisos I - II e III e Artigo 22 em todos seus incisos, 

conforme análise desta Comissão mediante os documentos apresentados. 

O Prof. Dr. Edivaldo Góis Júnior é formado em Educação Física pela Unesp, 

campus de Presidente Prudente no ano de 1997. Concluiu o curso de Mestrado em 

Educação Física, no ano de 2000, junto ao Programa de Pós Graduação em Educação 

Física da Universidade Gama Filho. Em 2003, obteve o título de Doutor em Educação 

Física, na mesma instituição. O referido docente demonstra experiência no ensino 

superior, por ter atuado em duas instituições de ensino superior na iniciativa privada e 

também ao ter integrado o corpo docente da UFRJ no período de 2011 a 2013. 

Ingressou na UNICAMP - Faculdade de Educação Física (FEF) - Departamento de 

Educação Física e Humanidades (DEFH), em 15 de janeiro de 2013. 

Pela análise detalhada do currículo e do memorial do candidato, é possível 

depreender que o mesmo atende plenamente os requisitos para a promoção, não 

apenas pelo aspecto quantitativo, mas principalmente pela qualidade do trabalho 

orientadas seis dissertações de mestrado, 23 trabalhos de conclusão de curso, 13 

pesquisas de iniciação científica e, 19 orientações nos programas PAD e PED. 

HISTÓRICO 

ANÁUSE 

desenvolvido desde seu ingresso, em 2013, na FEF/UNICAMP. Nesse período foram 



000012 
Atualmente, o docente orienta duas dissertações de mestrado e quatro teses de 

doutorado. Apresenta 33 participações em bancas examinadoras de exames de 

qualificação e de defesa de dissertações e teses. Sendo importante destacar que estes 

exames foram realizados em diferentes instituições nacionais de ensino público (UFRJ, 

UFES, UFJF, UFPe, UFBA, USP, UFMG, UFPR) e algumas delas de ensino privado (USJT, 

UNIMEP, PUC-SP), além da Faculdade de Educação e de Educação Física da UNICAMP. 

Integrou dez bancas examinadoras de traballios de conclusão de curso, todas 

realizadas na FEF/UNICAMP. Participou de banca de comissão julgadora de Concurso 

para professor doutor nas disciplinas de História da Educação Física, Filosofia e 

Produção do conhecimento na UNESP, 

Apresenta 28 artigos publicados, sendo quatro em periódicos internacionais e 

24 em revistas nacionais. Apresenta quatro artigos aceitos para publicação em 

periódicos nacionais. Em relação a classificação do sistema de periódicos Quaiis CAPES, 

esta produção intelectual está distribuída da seguinte maneira (oito artigos A2, seis 

artigos BI, sete artigos 82 e sete artigos 84). Em relação ao Quadro 2 constante do 

Artigo 69 da Deliberação CONSU-A-020/2011, a produção apresentada pela docente 

perfaz o total de 157 pontos. 

Foi autor de sete capítulos de livros, destacando que dois destes, foram 

publicados em livros internacionais. Constam seis trabalhos completos apresentados 

em eventos científicos nacionais e um em âmbito internacional. Sendo relacionadas 

também 29 apresentações de resumos em eventos científicos, sendo três destes de 

caráter internacional e realizados no exterior. Em relação a conferências, palestras, 

mesas redondas e apresentação de trabalhos, o Prof. Dr. Edivaldo Góis Júnior 

participou de um total de 20 eventos desta natureza. Teve participação em 42 eventos 

nacionais, desempenhando diversas funções (organizador, moderador, comissão 

científica, avaliador, simposista). 

No tocante ao ensino de graduação o Professor Edivaldo é responsável pelas 

disciplinas História da Educação Física, Teorias da Educação Física, Lazer e Sociedade, 

tendo ministrado essas disciplinas regularmente durante todo o período de docência 

que se refere a esta promoção. Tendo também ministrado as disciplinas Educação 

Física - Educação Infantil, Educação Física no Ensino Médio e, a Pesquisa em Educação 

Física I, de maneira eventual. Enquanto que no Programa de Pós-Graduação em 
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Educação Física, é responsável pelo oferecimento da disciplina História do Corpo e da 

Educação Física. No segundo semestre de 2018, ofereceu, juntamente com a 

professora Heloísa Helena Pimenta Rocha, a disciplina "Seminários Temáticos de 

História da Educação: Cultura escolar, saúde e racionalidade científica", no Programa 

de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da UNICAMP. 

Em relação a pesquisa, o docente mantém a Linha de Pesquisa em Educação 

Física, esportes e história cultural, junto a Área de Concentração em Educação Física e 

Sociedade - Programa de Pós-Graduação em Educação Física. Posteriormente, a partir 

de seu ingresso no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação, passou a 

atuar na Linha de Pesquisa em Educação e história cultural. 

Em 2013, transferiu o projeto de pesquisa "História da Educação Corporal em 

instituições escolares: articulação de projetos nacionais de educação e saúde no Rio de 

Janeiro no início do século XX" (Projeto CNPq), da UFRJ para a UNICAMP, em razão de 

sua aprovação no concurso público da FEF/UNICAMP. Em 2014, obteve apoio 

financeiro da FAPESP para um projeto semelhante, mas que propunha observação 

específica sobre o estado de São Paulo. O projeto: "História da Educação Corporal em 

instituições escolares: articulação de projetos nacionais de educação e saúde em São 

Paulo no início do século XX". 

O Prof. Edivaldo lidera o Grupo de Pesquisa - CORPO E EDUCAÇÃO, o qual reúne 

alunos da FE e da FEF, o CORPO E EDUCAÇÃO. Também fazem parte deste grupo a 

professora Helena Altmann e o professor Mário Luiz Ferrari Nunes (lotados no 

DEFH/FEF) e seus respectivos orientandos. Integra também o Laboratório MARGEM: 

Laboratório de Pesquisa em Educação Física e Humanidades, vinculado ao 

Departamento de Educação Física e Humanidades da Faculdade de Educação Física. 

Em abril de 2019, assumiu a coliderança do MEMÓRIA - Grupo de Pesquisa Memória, 

História e Educação - sediado na Faculdade de Educação (FE) da Unicamp. 

No período de 2013 a 2017, o Professor Edivaldo atuou como revisor em 

dezoito importantes periódicos nacionais, tendo emitido 59 pareceres. A partir de 

2016 se tornou editor da revista "Conexões: Educação Física, Esporte e Saúde", 

periódico da FEF/UNICAMP. Em abril de 2019, passou a integrar o comité editorial da 

"Resgate: Revista Interdisciplinar de Cultura", vincula ao Centro de Memória -

UNICAMP (CMU). 
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No que tange a participação em Comissões, estas podem ser analisadas em três 

instâncias, internas ao DEFH, internas à UNICAMP e externas à UNICAMP. 

Destacaremos as principais funções exercidas. No primeiro segmento, o professor 

Edivaldo foi Chefe do DEFH (07/2014 - 06/2016), Representante do DEFH junto a 

Comissão Eleitoral para escolha do Diretor da unidade (12/2013 - 04/2014). Na esfera 

da pós-graduação, o docente foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em 

Educação Física da FEF/UNICAMP (01/2017 - 02/2019). Foi representante da Área de 

Concentração em Educação Física e Sociedade junto à Comissão de Pós-Graduação da 

FEF, no período de (11/2015 - 12/2016). Membro de comissão julgadora para escolha 

de tese de doutorado representante do PPGEF da FEF - Unicamp no Prémio CAPES, 

2015 e 2016 da Universidade Estadual de Campinas. No âmbito da UNICAMP, foi 

membro de Órgão Colegiado do Sistema de Bibliotecas da UNICAMP (05/2014 -

12/2014). Representante da Área de das Ciências Biomédicas e da Saúde no Conselho 

Consultivo do Sistema de Arquivos da UNICAMP (11/2013 -12/2017). 

O professor Edivaldo desempenhou também inúmeras atividades de assessoria 

com emissão de pareceres para diferentes órgãos e fundações. É assessor ad hoc da 

FAPESP, desde 2017, tendo emitido cinco pareceres, da mesma forma que atuou para 

a CAPES, com esta mesma finalidade. Pertenceu ao corpo de especialistas do 

INEP/MEC, realizando duas avaliações in loco em instituições de ensino superior. 

PARECER 

Após detalhada e atenciosa análise do currículo e do memorial do Professor 

Doutor Edivaldo Góis Júnior, é possível avaliar que o mesmo atende plenamente às 

exigências da legislação vigente na UNICAMP, para a promoção por mérito para o nível 

MS.3-2, conforme esta Comissão pode constatar. Não obstante o aspecto quantitativo 

deve-se destacar a qualidade do trabalho realizado no período referido. É inequívoca a 

vocação do docente para o trabalho académico, tendo demonstrado sua inserção no 

campo da docência, pesquisa e administração, de maneira integrada e harmónica. O 

docente concilia os temas de seus projetos com suas linhas de pesquisa com seu 

campo de atuação na docência da graduação e da pós-graduação, bem como com suas 

orientações e publicações. Havendo, portanto, total compatibilidade entre o 
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conhecimento desenvolvido. Tendo o m^rrK>, demonstrado autonomia e liderança em 

suas a0es académicas. Deste forma, esta Comissio aprova integralmente a referida 

solicitação de promovo. 

Campinas, 29 de novembro de 2019. 

Prof. Dr. Pedro Paulo Abreu Fun^ / 
Unicaíç 

/ 

Profa Dra Htíena Atonann 
Unicanp 

Prof. Dr. Andrea Moreno 
UFMG 

Prol. Dr. Wan(totey M^chl Júnior 
UFPR 
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UNICAMP 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
Faculdade de Educação Física 

Cidade Universitária, Barão Geraldo, CampInas/SP, CEP 13083-851 
Fone: (19) 3521-6620 - FAX: (19) 3289-3697 

FEF 

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO SOBRE SOLICITAÇÃO DE PROMOÇÃO POR MÉRITO DO 
NÍVEL MS-3.1 PARA O NÍVEL MS-3.2 AO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE - DCE - FEF 

A Comissão de Avaliação, designada pela Congregação da Faculdade de Educação Física da UNICAMP, 
constituída pelos Profs Drs. Edison Duarte, Carmen Lúcia Soares, Paulo Cesar Montagner, Marcelo Papoti 
e Alessandro Moura Zagatto analisou a solicitação de Promoção por Mérito do nível MS-3.1 para o nível 
MS-3.2 do candidato Professora Dra KARINE JACON SARRO, vinculada ao Departamento de Ciências 
do Esporte - DCE - da Faculdade de Educação Física da UNICAMP. 

A Comissão de Avaliação analisou os documentos apresentados pela candidata na inscrição - currículo e 
memorial - tendo por referência os requisitos estabelecidos pela Deliberação CONSU-A-020/2011 de 
27/09/2011, em especial, aquelas atividades desenvolvidas após assumir o cargo de professor doutor MS-
3.1 do DCE na FEF/UNICAMP, em 02/06/2015 atividades essas que passam a ser descritas como segue: 

Quanto à formação do candidato, o memorial indica Graduação em Fisioterapia concluída em 1998 na 
Universidade do Grande ABC; Aperfeiçoamento em Fisioterapia Pediátrica (1999-2000) Faculdade de 
Ciências Médicas -Unicamp; Mestrado em Educação Fisica (2002-2003) e Doutorado em Educação Física 
(2004-2007) ambos concluídos na Unicamp. Realizou em seu doutorado estágio na Escola Politécnica de 
Milão e recebeu o prémio Capes de Tese 2008 na área de Educação Física. Realizou também seu estágio 
de pós-doutorado em Biomecânica nos anos de 2007-2009 na Faculdade de Educação Física- Unicamp. 

Sobre os requisitos mínimos exigidos ao processo de inscrição, disposto no Artigo 1°da Deliberação 
CONSU-A-020/2011, a Comissão de Avaliação atesta que a candidata exerce a função de MS 3.1 há 
quatro anos, concluiu o doutorado há 12 anos, conta com seis anos de atividade de docência no ensino 
superior em lES pública (2009-2015) e um ano (2001) em Instituição privada. Teve sua Avaliação do 
Estágio Probatório Docente aprovada pela Congregação FEF em 01/03/2018, condições estas que a 
qualificam para solicitar a progressão por mérito. 

A Comissão de Avaliação analisou, na sequência, as atividades desenvolvidas pela candidate referentes à 
sua atuação especifica no período para esta promoção: 

I) Orientação: a candidata conduiu a orientação de quatro dissertações de mestrado na 
Universidade Federal do Espirito Santo; três orientações de iniciações científicas e 
cinco trabalhos de conclusão de curso, esses na UNICAMP, somando 21,5 pontos. No 
momento está orientando uma dissertação de mestrado; um trabalho de iniciação 
científica e três trabalhos de conclusão de curso. 

II) Ensino de graduação: a candidata, desde sua admissão, foi responsável por nove disciplinas no 
curso de Educação Fisica e duas disciplinas no curso de Dança, com destaque para as 



disciplinas de Cinesiologia, Biomecânica e Esportes de Raquete. Entre os anos de 
2 0 1 5 a 2 0 1 9 n 
bolsistas PAD. 
2 0 1 5 a 2 0 1 9 ministrou aulas para 4 0 tumias. Orientou ainda dois bolsistas ^ ^ í ^ ^ Q ^ ^ ^ 

III) Participação em eventos - ao longo de sua can-eira, a candidata apresentou 1 7 trabalhos e 
publicou 4 6 em eventos científicos nacionais e internacionais. Após 2015, ano de sua admissão na 
UNICAMP, apresentou dois trabalhos e publicou 26. Destaca-se ainda que a mesma tem ministrado 
disciplinas em cursos de Aperfeiçoamento e Especialização. 

IV) Linha de trabalho - É possível identificar, de modo claro, o envolvimento da candidata com 
dois eixos bem definidos: Variáveis Cinemáticas em modalidades esportivas e Análise Biomecânica em 
testes Funcionai. Suas publicações também refletem a produção nessa linha. Constata-se também que as 
disciplinas de graduação ( cinesiologia, biomecânica e esportes de raquete) tem interface com os temas 
de pesquisa da docente. 

V) Produção intelectual - a candidata ao longo de sua carreira, publicou em periódicos nacionais 
e internacionais 2 6 artigos e sendo 1 3 artigos publicados após seu ingresso na Unicamp em 2015 . 
Consta ainda um artigo aceito para publicação em periódico nacional. 

VI) Bancas de Comissão Julgadora - a candidata tem participações em bancas de defesas de 
doutorado ( seis), de mestrado ( nove ); de qualificações de doutorado (tres) e de mestrado ( cinco ); 
monografias de cursos de aperfeiçoamento e especialização ( 2 0 ) e de trabalho de conclusão de curso -
TCC (20) Participou ainda de uma banca de concurso público na Universidade Federal do Espírito Santo. 

VII) Vida Académica/ Participações na Gestão: a candidata foi representante do Departamento de 
Ciência do Esporte na Comissão de Graduação, Biblioteca e atualmente é representante na Comissão de 
Extensão. Entre os meses de março a setembro de 2 0 1 9 foi coordenadora interina de Extensão. Atua 
também como membro do Comité de Ética em Pesquisa da Unicamp. A candidata é membro do comité 
científico do VII Congresso de Ciência do Desporto e Vi Simpósio Internacional de Ciência do Desporto 
que ocorrerá no periodo de 0 3 a 0 5 de dezembro de 2019 . O evento conta com apoio , entre outros, da 
FAPESP e da CAPES. Este evento científico é tradicional da FEF, particularmente do Departamento de 
Ciências do Esporte. Destaca-se também sua atuação como parecerista de oito periódicos científicos 
nacionais e quatro internacionais de relevância na área. 

Além de atender aos requisitos quantitativos solicitados na resolução CONSU conforme 
demonstrado anteriormente, a Comissão de Avaliação realizou análise qualitativa da carreira académica 
da candidata, com destaque para a sua atuação após a entrada na Unicamp, o que pemiitiu verificar a 
qualidade da atuação do referida professora nos diversos aspectos da vida universitária, especificada a 
seguir: 

Ensino de Graduação: Observa-se que a candidata tem forte envolvimento com o ensino de 
graduação, sendo responsável por nove disciplinas no curso de Educação Física e duas no curso de 
dança, como relatado no item Ensino desse Parecer. Cabe destacar a disciplina Tópicos Especiais em 
Educação Fisica IV que, segundo consta em seu Memorial, possibilitou a parceria da FEF com a 
Federação Paulista de Arco e Flecha e com a Associação de Arqueiros de Campinas. Essas parcerias 
além de facilitarem a vinda de palestrantes e atletas para aulas no curso de graduação, também 
viabilizaram o projeto de extensão da modalidade oferecido atualmente na FEF. Esse projeto também é 
aberto a pessoas com deficiência. 

Ensino de Pós-Graduação a candidata foi credenciada este ano no Programa de Pós Graduação, 
da FEF, mas já colaborou, no primeiro semestre de 2 0 1 8 com a disciplina Métodos Quantitativos e 
Qualitativos de Análise de Dados de Pesquisa, sob responsabilidade do prof. dr. Milton S. Misuta. 



Pesquisa : A candidata é lider do Grupo de Estudos em Biomecânica do IVIovimento e da 
Respiração, cadastrado no CNPq. Sua produção intellectual apresenta regularidade e suas publicações 
nesse período de avaliação, são todas em periódicos de seletiva politica editorial (internacionais e 

Extensão: No campo da extensão, onde a FEF/Unicamp é muito forte, a professora oferece o 
projeto de Esportes de Raquete (Ténis de Campo, Ténis de Mesa e Badminton) e Tiro com Arco Esportivo. 
Destaca-se que essa última modalidade é pouco frequente em cursos de Educação Física. A professora 
tem participado ainda em Campeonatos Brasileiro de Esgrima em Cadeira de Rodas auxiliando na 
classificação funcional de atletas. 

Isto posto, observamos que há integração do trabalho da candidata em ensino, pesquisa e 
extensão, além de sua participação efetiva em atividades de representação do Departamento e da 
Unidade. Destaca-se também sua atuação como parecerista de renomados periódicos internacionais e 
nacionais. 

Ao fim cabe destacar que, do ponto de vista quantitativo da produção apresentada, a pontuação 
especifica dos itens classificados pela Deliberação CONSU-A-020/2011, bem como a totalização dos 
pontos somados de cada item, são atendidas plenamente, demonstrando adequação da produção ao perfil 
estabelecido pela FEF. 

Desta forma, esta Comissão de Avaliação, a partir da análise global dos documentos e pela 
avaliação do mérito da candidata, conclui pela aprovação da solicitação de Promoção por Mérito para o 
nível MS3.2 da Professora Doutora Karine Jacon Sarro vinculada ao Departamento de Ciências do Esporte 
- DCE - da Faculdade de Educação Física da Unicamp. 

nacionais). 000018 

Cidade Universitária "Zeferino Vaz' de novembro de 2019 

Prof. Dr. Edison Duarte 
Presidente 

Profa. Dra. Carmen Lúcia Soares 
Membro 
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UNICAMP 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
Faculdade de Educação Física 

Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas/SP, CEP 13083-851 
Fone: (19) 3521-6620 - FAX: (19) 3289-3697 

FEF 

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO SOBRE SOLICITAÇÃO DE 
PROMOÇÃO POR MÉRITO DO NÍVEL MS-3.1 PARA O NÍVEL MS-3.2 AO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE - DCE - F E F 

A Comissão de Avaliação, designada pela Congregação da Faculdade de Educação Física da 

UNICAMP, constituída pelos Profs Drs. Edison Duarte, Carmen Lúcia Soares, Paulo Cesar 

Montagner, Marcelo Papoti e Alessandro Moura Zagatto analisou a solicitação de Promoção por 

Mérito do nível MS-3.1 para o nível MS-3.2 do candidato Professor Dr. RENATO BARROSO 

DA SILVA, vinculado ao Departamento de Ciências do Esporte - DCE - da Faculdade de 

Educação Física da UNICAMP. 

A Comissão de Avaliação analisou os documentos apresentados pelo candidato na inscrição -

currículo e memorial - tendo por referência os requisitos estabelecidos pela Deliberação 

CONSU-A-020/2011 de 27/09/2011, em especial, aquelas atividades desenvolvidas após assumir 

o cargo de professor doutor MS-3.1 do DCE na FEF/UNICAMP, em 24/01/2014, atividades 

essas que passam a ser descritas como segue: 

Quanto à formação do candidato, o memorial indica Graduação em Bacharelado em Esporte na 

Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo concluída em 1999, assim como o 

curso de Mestrado em Educação Física ( 2005-2007) e Doutorado em Educação Física ( 2009-

2013) ambos concluídos na Universidade de São Paulo. 

Sobre os requisitos mínimos exigidos ao processo de inscrição, disposto no Artigo Tda 

Deliberação CONSU-A-020/2011, a Comissão de Avaliação atesta que o candidato exerce a 

função de MS 3.1 há cinco anos, concluiu o doutorado há seis anos, conta com 14 anos de 

atividade de docência no ensino superior e teve seu último Relatório de Atividades Docente 



aprovado pela Congregação FEF em 23/10/2019, condições estas que o qualificam para solicitar 

a progressão por mérito. 0 0 0 0 2 

A Comissão de Avaliação analisou, na sequência, as atividades desenvolvidas pelo candidato 

referentes à sua atuação especifica no período para esta promoção: 

I) Orientação: o candidato já concluiu a orientação de oito dissertações de mestrado, três 

orientações de iniciações científicas e nove trabalhos de conclusão de curso, 

somando 39,5 pontos. No momento está orientando dois trabalhos de 

doutorado; dois de mestrado e um de iniciação científica. 

II) Ensino de graduação: o candidato desde sua admissão foi responsável por cinco 

disciplinas na graduação com destaque para Nado, Natação e Aprofiindamento 

em Natação, além de Tópicos Especiais em Educação Física e Estatística 

aplicada a Educação Física. Entre os anos de 2014 a 2019 ministrou aulas para 

43 turmas. Orientou ainda 16 bolsistas PED e 13 bolsistas PAD. 

I I I ) Ensino de pós- graduação: o candidato é credenciado no Programa de Pós-

Graduação desde 2015. No âmbito deste Programa, criou a disciplina EF 118-

Avaliação Motora que aborda conteúdos sobre testes das capacidades motoras. 

Esta disciplina vem sendo ministrada pelo candidato desde 2015. 

IV) Participação em eventos - ao longo de sua carreira, o candidato apresentou 15 

trabalhos em eventos científicos nacionais e internacionais. Após 2014, ano de sua admissão na 

UNICAMP, apresentou sete trabalhos. Destaca-se ainda que o mesmo tem ministrado disciplinas 

em cursos de Aperfeiçoamento e Especialização. 

V) Linha de trabalho - É possível identificar, de modo claro, o envolvimento do 

candidato com três eixos bem definidos: Natação, Treinamento Físico e Treinamento 

Desportivo.. Nesse sentido, as disciplinas ministradas pelo professor, seus projetos de pesquisa e 

sua atuação na extensão convergem para esses temas. Suas publicações também refletem a 

produção nessa linha. 



VI) Produção intelectual - o candidato ao longo de sua carreira, publicou 47 artigos em 

periódicos nacionais e internacionais, sendo que após seu ingresso na Unicamp em 2014, 

publicou 25 artigos em periódicos internacionais. Consta ainda em sua produção, um capítulo de 

livro publicado e a tradução de dois livros. O O O O ? j 

VII) Bancas de Comissão Julgadora - o candidato tem participações em bancas de defesas 

de doutorado ( sete), de mestrado ( 20 ) ; de qualificações de doutorado (seis) de mestrado ( 16 ) 

e TCC (tres) Participou ainda de uma banca de concurso público na Unicamp. 

VIII) Vida Académica/ Participações na Gestão: o candidato foi membro titular da 

Comissão Examinadora do Concurso Público para a fimção PAEPE; representante da FEF no 

Comité de Ética em Pesquisa da Unicamp; Coordenador do Laboratório de Ensino-Pesquisa e 

Extensão -LABFEF ( 2016-2018 e desde 2016 é membro titular da Comissão Central de 

Pesquisa da Unicamp . Cabe destacar que o candidato está organizando o VI I Congresso de 

Ciência do Desporto e V I Simpósio Internacional de Ciência do Desporto que ocorrerá no 

período de 03 a 05 de dezembro de 2019. O evento conta com apoio , entre outros, da FAPESP e 

da CAPES. Este evento científico é tradicional da FEF, particularmente do Departamento de 

Ciências do Esporte. Destaca-se também sua atuação como editor associado da Revista Brasileira 

de Educação Física e Esporte desde 2016 e como parecerista em 13 periódicos científicos 

nacionais e intemacionais de relevância na área. 

Além de atender aos requisitos quantitativos solicitados na resolução CONSU conforme 

demonstrado anteriormente, a Comissão de Avaliação realizou análise qualitativa da carreira 

académica do candidato, com destaque para a sua atuação após a entrada na Unicamp, o que 

permitiu verificar a qualidade da atuação do referido professor nos diversos aspectos da vida 

universitária, especificada a seguir: 

Ensino: Observa-se que o candidato tem forte envolvimento com o ensino de graduação, 

sendo responsável por cinco disciplinas, como relatado no item Ensino desse Parecer. Cabe 

destacar a disciplina Tópicos Especiais em Educação Física que, segundo consta em seu 

Memorial, atraiu mais alunos para orientação de TCC e IC. No programa de pós-graduação o 

candidato oferece a disciplina Avaliação Motora que aborda conteúdos sobre testes das 

capacidades motoras. Nessa disciplina a literatura e a apresentação de seminários são em língua 

inglesa, que tem por objetivo preparar os estudantes para apresentações era eventos científicos 

intemacionais Destaca-se ainda em atividades de pós-graduação sua participação como membro 

da Comissão Interna de Avaliação de Livros ( 2014-2017); da Comissão para Avaliação do 



Prémio Capes de Tese ( 2015-2016), além de ser membro suplente da CPG ( 2015-2016) Essas 

participações mostram a colaboração do candidato em ações internas do Programa. 
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Pesquisa : O candidato é lider, juntamentoe com o prof. dr. Marco Carlos Uchida, do 

Grupo de Estudos e Pesquisa em Exercício Físico e Adaptações Neuromusculares ( GEPEFAN), 

registrado no Diretório de Pesquisa do CNPq. É também membro do Grupo de Eshidos em 

Psicologia do Esporte e Neurociências da FEF- Unicamp. Sua produção intellectual apresenta 

regularidade e suas publicações nesse período de avaliação, são todas em periódicos de seletiva 

politica editorial (intemacionais e nacionais). 

Extensão: No campo da extensão, onde a FEF/Unicamp é muito forte, o professor 

ofereceu o projeto de Levantamento de Peso Olímpico em 2018 e o Croos FEF em 2019 com 

foco no treino de força, resistência aeróbia, entre outras capacidades. Para 2020 tem a proposta 

de oferecimento de projeto de extensão de atividade fisica com foco na consultoria à distância. 

Nesse projeto a proposta é prescrever o treinamento por planilhas, como é feito hoje em 

consultorias esportivas. Ainda como atividade relevante de extensão, embora não esteja em seu 

C.V. Lattes e no Memorial apresentado temos conhecimento da participação do candidato como 

árbitro em provas de natação nos Jogos Olímpicos do Rio (2016) e também nos Jogos 

Paralímpicos naquele mesmo ano. Essas atividades demonstram o prestígio profissional na 

atuação prática da modalidade esportiva. 

Isto posto, observamos que há integração do trabalho do candidato em ensino, pesquisa e 

extensão, além de sua participação efetiva em atividades de representação da Unidade. Destaca-

se também o prestígio académico que pode ser constatado pelo fato de ser editor associado de 

importante revista na área, além de ser parecerista de renomados periódicos intemacionais e 

nacionais. 

Ao fim cabe destacar que, do ponto de vista quantitativo da produção apresentada, a 

pontuação específica dos itens classificados pela Deliberação CONSU-A-020/2011, bem como a 

totalização dos pontos somados de cada item, são atendidas plenamente, demonstrando 

adequação da produção ao perfil estabelecido pela FEF. 

Desta forma, esta Comissão de Avaliação, a partir da análise global dos documentos e 

pela avaliação do mérito do candidato, conclui pela aprovação da solicitação de Promoção por 



Mérito para o nível MS3.2 do Professor Doutor Renato Barroso da Silva vinculado ao 

Departamento de Ciências do Esporte - DCE - da Faculdade de Educação Física da Unicamp. 
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PARECER DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO 000024 
Conclusão: Aprovado 

Comentários 

Campinas, 7 de outubro de 2019. 

PARECER 

O presente parecer da professora doutora Claudia Regina Cavaglieri compreende o 
período de 01/08/2015 a 31/07/2019 e terá como foco o ensino de Graduação. 

Durante este período a docente ministrou 8 disciplinas para 34 turmas tendo uma 
média superior da unidade no período (8,5 é a sua média enquanto a da unidade é de 5,76). 
O número de discentes envolvidos com as aulas de graduação da professora Claudia foi de 
1264, o que configura uma média anual de 316 discentes enquanto a média da unidade é de 
156,68 discentes ao ano. Em número de horas suas atividades compreenderam 1318 horas, o 
que corresponde a uma média de 329,50 horas ao ano sendo que a unidade possui uma 
média de 211,80 horas ao ano. A docente também colabora com a disciplina EF091 que é 
ministrada para o PROFIS. 

Nas disciplinas de graduação houve envolvimento dos discentes para atuar no 
Programa de Apoio Didático (PAD), tendo supervisionado 14 discentes no período e mais 
22 discentes no Programa de Estágio Docente (PED). Orientou 3 trabalhos de Conclusão de 
Curso e participou de 3 bancas na própria UNICAMP. 

Em 2015, elaborou juntamente com o professor doutor Roberto Vilarta um material 
de apoio didático para a disciplina EF612. Em 2018, foi concluído o financiamento para 
adequação do Laboratório Integração de Pesquisa, Ensino e Extensão em Educação Física 
(LABFEF) por meio do FAEPEX (processo n. 50912). Neste mesmo ano, em sua 
participação no Programa PIBIC-EM, recebeu o prémio Menção Honrosa no X X V I 
Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP. 

A docente em tela também atua na Pós-Graduação da FEF e da FCM, orienta 
discentes neste nível de ensino e tem atuado em bancas examinadoras. Foi coordenadora do 
curso de Pós-Graduação da FEF e atualmente faz parte da administração central da 
UNICAMP. 

Diante do exposto fica evidente o envolvimento da docente no ensino de graduação 
da FEF, razão pela qual a presente comissão manifesta-se favorável a aprovação do relatório 
em questão. 

Prof Dr. Sérgio Settani Giglio 
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Comissão de Ensino FEF 

Universidade Estadual de Campinas 

PAULA TEIXEIRA FERNANDES 
FEF/DCE - FACULDADE DE EDUCAÇÃO FISICA 
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PARECER DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Conclusão: Aprovado 

Comentários 

No período em análise, de 01/08/2015 a 31/07/2019, a docente estava na 

condição de credenciada como permanente no Programa de Pós-graduação em 

Educação Física, da Faculdade de Educação Física da UNICAMP e no Programa de 

Pós-graduação em Gerontologia da Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP. 

Nesse período foi Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Educação Física, de 

janeiro de 2013 até dezembro de 2016 e representante da FEF na CCPG durante o 

mesmo período. 

Ministrou as disciplinas FF-017A 2019/18, FF-191A 2018/18, FF-017A 

2017/18 e FF-191A 2016/18. Relata que as disciplinas são compartilliadas nos dois 

programas e que estão em coerências com as respectivas áreas de concentração/linhas 

de pesquisa/orientações teses/publicações. 

Durante o período a docente orientou três teses de doutorado, que foram 

defendidas. Todos os estudantes tiveram bolsa de estudos, sendo que dois deles fizeram 

estágio fora do Brasil, respectivamente na Universidade de Coimbra, Portugal e na 

Victoria Catíiolic University, Austrália, este último com bolsa FAPESP. Também foram 

defendidas quatro dissertações de mestrado, sendo três com bolsa de estudos. Tem seis 

orientandos de doutorado em andamento e dois orientandos de mestrado. 

Coordena cinco projetos de pesquisa como responsável, sendo apenas um deles 

sem financiamento. 

Participou de 15 defesas de mestrado, 9 defesas de doutorado, 13 qualificações 

de doutorado e 15 qualificações de mestrado. 

Sua produção possui coerência com sua área de estudos nos dois programas que 

esta vinculada e foi escoada na forma de artigos científicos para periódicos arbitrados, 

em eventos e na forma de participação em eventos como palestrante. Contabiliza a 

seguinte produção; 

Artigos publicados em periódicos especializados arbitrados de circulação 

internacional 42 

Artigos publicados em periódicos especializados arbitrados de circulação nacional 13 

Resumos publicados em anais de congresso Internacional 11 

Resumos publicados em anais de congresso Nacional 33 
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Artigos publicados em periódicos não especializados de circulação nacional 1 

Artigos aceitos para publicação em periódicos arbitrados de circulação 

internacional 1 

Trabalhos apresentados em eventos científicos intemacionais (oralmente) 5 

Trabalhos apresentados em eventos científicos internacionais (posters) 8 

Trabalhos apresentados em eventos científicos internacionais (outras formas de 

apresentação) 1 

Outras formas de participação em eventos científicos internacionais (Coordenador 

de mesa redonda, debatedor de mesa redonda, debatedor de painel, coordenador de 

sessão técnica, outra) 6 

Trabalhos apresentados em eventos científicos nacionais (oralmente) 5 

Trabalhos apresentados em eventos científicos nacionais (posters) 38 

Trabalhos apresentados em eventos científicos nacionais (outras formas de 

apresentação) 3 

Outras formas de participação em eventos científicos nacionais (Coordenador de 

mesa redonda, debatedor de mesa redonda, debatedor de painel, coordenador de 

sessão técnica, outra) 8 

Participação como ouvinte em eventos científicos nacionais 3 

Participação como membro de comissão em eventos científicos nacionais 2 

Entrevistas e outras divulgações 1 

Capítulos de livros publicados 2 

Por fim, a colega relata que "nesse período estabeleci duas parcerias internacionais que 

possibilitaram a mobilidade dos alunos de pós-graduação, inclusão de metodologias e 

temas de investigação na fronteira do conhecimento, tais como Metabolômica, 

Genômica e PET/SCAN para análise de imagem e consequentemente melhoramos a 

qualidade e impacto de nossas publicações e teses". 

Diante do relatório aqui exarado, é possível concluir que a docente vem 

cumprindo exitosa trajetória visando atender ao princípio da indissociabilidade entre o 

ensino, piesquisa e extensão. Assim, emitimos parecer plenamente favorável à aprovação 

do relatório em análise. 

SILVIA CRISTINA FRANCO AMARAL 
FEF/DEFH - FACULDADE DE EDUCAÇÃO FISICA 
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FEF/DCE - FACULDADE DE EDUCAÇÃO FISICA 
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PARECER DA RELATOR DA(0 ) CONSELHO DEPARTAMENTAL/ 
INTEGRADO 

Conclusão: Aprovado 

Comentários 

O presente parecer da professora doutora Claudia Regina Cavaglieri 
compreende o período de 01/08/2015 a 31/07/2019. 

Durante este período a docente ministrou 8 disciplinas para 34 turmas. O 
número de discentes envolvidos com as aulas de graduação da professora Claudia 
foi de 1264.A docente também colaborou com a disciplina EF091 que é ministrada 
para o PROFIS. Nas disciplinas de graduação houve envolvimento dos discentes 
para atuar no Programa de Apoio Didático (PAD), tendo supervisionado 14 
discentes no período e mais 22 discentes no Programa de Estágio Docente (PED). 
Orientou no período 8 monografias (TCC) de final de curso de graduação e 13 
alunos de iniciação científica, todos com bolsas (PIBIC/CNPq, SAE ou FAPESP). 
Neste mesmo ano, em sua participação no Programa PIBIC-EM, recebeu o prémio 
Menção Honrosa no XXVI Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP. 

Em 2015, elaborou juntamente com o professor doutor Roberto Vilarta um 
material de apoio didático para a disciplina EF612. Em 2018, foi concluído o 
financiamento para adequação do Laboratório Integração de Pesquisa, Ensino e 
Extensão em Educação Física (LABFEF) por meio do FAEPEX (processo n. 
50912). 

Na Pós-graduação a docente estava na condição de credenciada como permanente no 
Programa em Educação Física, da Faculdade de Educação Física da UNICAMP e no 
Programa de Pós-graduação em Gerontologia da Faculdade de Ciências Médicas da 
UNICAMP. 

Nesse período foi Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Educação 
Física (2013-2016), membro titular da Comissão de Pós-graduação da UNICAMP 
(CCPG 2013-2016), depois Assessora na Pró-reitoria de Pós-graduação da 
UNICAMP (2017-2018) e Coordenadora do Programa PED na UNICAMP. Fora da 
UNICAMP, foi Presidente do Fórum de Coordenadores de Pós-graduação em 
Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional (2013-
2016), membro da Comissão de Avaliação dos APCNs da área 21 da CAPES 
(2015-2016e fez duas visitas in loco para avaliação de novos cursos de pós-
graduação (UFMA e UFSM), membro da Comissão do Qualis Periódico da área 21 
da CAPES 2015-2016. 

Ministrou as disciplinas FF-017A 2019/1S, FF-191A 2018/1S, FF-017^ ,2017/1S e 
FF-191A 2016/1S. Relata que as disciplinas foram compartilhadas nos dois 
programas e que estão em coerências com as respectivas áreas de concentração 
/linhas de pesquisa/orientações teses/publicações. 
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Durante o período a docente orientou três teses de doutorado, que foram 
defendidas. Todos os estudantes tiveram bolsa de estudos, sendo que dois deles 
fizeram estágio fora do Brasil, respectivamente na Universidade de Coimbra, 
Portugal e na Victoria Catholic University, Austrália, este último com bolsa 
FAPESP. Também foram defendidas quatro dissertações de mestrado, sendo três 
com bolsa de estudos. Tem seis orientandos de doutorado em andamento e dois 
orientandos de mestrado. Supervisionou dois projetos de pós-doutorado (uma 
concluído CAPES e um em andamento FAPESP) 

Coordena cinco projetos de pesquisa como responsável, sendo apenas um deles 
sem financiamento. Como coordenadora de projetos de pesquisa, consegui captar 
em auxílios financeiros externos à Universidade R$ 433.131,00 provenientes de 
projetos aprovados pela FAPESP e CNPq. Adicionalmente conseguiu duas bolsas 
de doutorado da FAPESP, duas bolsa de pós-doutorado (01 PNPD/CAPES e 01 
FAPESP), além de participar como pesquisadora de projetos com financiamento 
da FAPESP e Fundação Araucária, PR, fruto de parcerias e colaborações 
nacionais. 

Participou de 15 defesas de mestrado, 9 defesas de doutorado, 13 qualificações de 
doutorado e 15 qualificações de mestrado. Sua produção possui coerência com 
sua área de estudos nos dois programas que esta vinculada e foi escoada na 
forma de artigos científicos para periódicos arbitrados, em eventos e na forma de 
participação em eventos como palestrante. 

Quanto a produção de artigos em periódicos especializados, contabiliza: 42 em 
revista de veiculação internacional, 13 em revistas de circulação nacional, 11 
Resumos publicados em anais de congresso Internacional e 33 Resumos 
publicados em anais de congresso Nacional e dois Capítulos de livros publicados. 
Ainda teve participação em eventos científicos nacionais Coordenador de mesa 
redonda, debatedor de mesa redonda, debatedor de painel, coordenador de 
sessão técnica, e também em eventos internacionais. 

Relata que nesse período estabeleceu duas parcerias internacionais que 
possibilitaram a mobilidade dos alunos de pós-graduação, inclusão de 
metodologias e temas de investigação na fronteira do conhecimento, tais como 
Metabolômica, Genômica e PET/SCAN para análise de imagem o que resultou 
qualidade e impacto das publicações e teses orientada pela referida professora. 

Quanto a Extensão Universitária no período coordenou dois projetos de extensão 
com financiamento PROEC, um projeto atendeu pessoas com necessidades 
especiais e outro projeto visava melhorar a saúde e estilo de vida de pessoas 
envelhecendo. 

Relatório de Atividades Docente 81/83 07/12/2019 11:52 



— E ^ Ó - R E l T O R t A K 

31 
U N I C A M P 

Foi parecerista ad hoc das principais agências de fomento do país (FAPESP e 
CNPq) e órgãos públicos (CAPES); avaliadora de programas de iniciação científica 
em várias universidades como membro do Comité Externo do CNPq; avaliadora de 
trabalhos em de Congressos e de Fundos de Apoio à Pesquisa de várias 
universidade no país; bem como parecerista ad hoc das principais revistas 
nacionais e internacionais em sua área de conhecimento (Educação Física, 
Atividade física e Saúde e Fisiologia do exercício). 

Estabeleceu parcerias e ações junto ao Programa UniverIDADE da UNICAMP, que 
é um programa para terceira idade. Realizou dois eventos na FEF no dia do Idoso 
(01 de outubro) promovendo atividades e palestras. Estas ações tiveram a 
participação de alunos de graduação e pos-graduação da FEF e do Programa de 
PG da Gerontologia. Todas as ações de extensão estão coerentes com sua I linha 
de pesquisa e com as disciplinas e trabalhos de conclusão de curso de graduação 
e pós-graduação. 

Administrativamente, foi representante suplente na Comissão Central de Pesquisa 
da UNICAMP (CCP), membro titular da Comissão do Laboratório Integrado de 
Ensino, Pesquisa e Extensão da FEF (LABFEF) e do GT que está construindo as 
normas da integridade em pesquisa da universidade, e atualmente está como 
Diretora Executiva Administrativa da DEA, órgão do Gabinete do Reitor, e 
convidada permanente da CEPE, CAD, COPEI e CONSU. 

Diante do exposto fica evidente o envolvimento da docente no ensino, pesquisa, 
extensão e administração na FEF/UNICAMP, razão pela qual emitimos parecer 
plenamente favorável à aprovação do relatório em análise. 

Prof. Dr. José Irineu Goria 

Mat. 289856 -DEAFA/FEF/UNICAMP 

JOSE IRINEU GORLA 
FEF/DEAFA - FACULDADE DE EDUCAÇÃO FISICA 
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PARECER DA CONSELHO DEPARTAMENTAL / INTEGRADO 

Conclusão: Aprovado 

Comentários 

o Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada - DEAFA, concorda e 
aprova o parecer apresentado. 

MARCO CARLOS UCHIDA 
FEF/DEAFA - FACULDADE DE EDUCAÇÃO FISICA 
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RESOLUÇÃO INTERNA CPG-FEF N" 62/2019 

Ref.: Resultado Final Processo Seietivo 

A Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Educação Fisica da Universidade Estadual 
de Campinas, em sua 87* Reunião Extraordinária de 09 de dezembro de 2019, homologou o 
resultado final do processo seietivo dos cursos de Mestrado e Doutorado, com ingresso em 
março de 2020. 

CANDIDATOS APROVADOS 

MESTRADO 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA 

CANDIDATO ORIENTADOR 
Eríck Guilherme Peixoto de Lucena Marco Carlos Uchida 
Raphael Fernandes Fatori Cláudia Regina Cavaglieri 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO BIODINÂMICA DO MOVIMENTO E ESPORTE 

CANDIDATO ORIENTADOR 
Caio Patutti Karine Jacon Sarro 

Fernanda Tartatha do Nascimento 
Diego Alves Ribeiro Queiroz * 

Paula Teixeira Fernandes 
Paulo Cesar Montagner 

Mateus de Seixas Blzetti Larissa Rafaela Galatti 

* Se 0 candidato aprovado desistir por escrito de sua vaga até 31/01/2020, será 
convocado candidato suplente, da lista de aprovados, conforme abaixo: 

CANDIDATO ORIENTADOR 
Arthur Witlian Santos Pinheiro Paulo Cpsar Montagner 

Avenida Érico Vefíssímo, 701 - Cidade Universitária. Barão Geraldo, Campinas, São Pauto, Brasil C E P 13083-851 
Telefone 55 19 3521-6609 -posgraduacao@fef.unicamp.br / wwwfef.unicannp.br 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EDUCAÇÃO FÍSICA E SOCIEDADE 

CÂNDIÕÀtÔ ORIENTADOR 
Alberto Lobato Góes Júnior Alcides José Scaglia 
André Marchesi Berselli Mário Luiz Ferrari Nunes 
Barbara Cristina Ap. dos Santos Mário Luiz Ferrari Nunes 
Fabiano Bragantini Mastroldi Eliana de Toledo Ishibashi 
Fábio Perina Célia Sérgio Settani Giglio 
Isaac Aparecido CR. dos Santos Leandro Carlos Mazzei 
Jean dos Santos Mantovani Sérgio Settani Giglio 
João Bosco Gomes Lima Júnior Alcides José Scaglia 
Martane Cristina Vedana Leandro Carlos Mazzei 
Mateus Henrique de Oliveira Eliana de Toledo Ishibashi 
Nelson Pereira dos Santos Juntar Laurita Marconi Schiavon 
Priscila Errerias Bonfietti Elaine Prodócimo 
Yuri Posca * Renato Francisco Rodrigues Marques 

* Se 0 candidato aprovado desistir por escrito de sua vaga até 31/01/2020, será 
convocado candidato suolente. da lista de aprovados, conforme abaixo: 

CANDIDATO 1 ORIENTADOR 
Carlos Alberto Sato Renato Francisco Rodrigues Marques 

DOUTORADO 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA 

CANDIDATO ORIENTADOR 
Luz Albany Arcila Castafio Marco Carlos Uchida 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO BIODINÂMICA DO MOVIMENTO E ESPORTE 

CANDIDATO ORIENTADOR 
Alexandre Conttato Colagrai Paula Teixeira Fernandes 
Douglas Vinícius Carvalho Brasil * Roberto Rodrigues Paes 
Isabella Martins Rodrigues Karine Jacon Sarro 
Leonardo Henrique F. Carvalho Renato Barroso da Silva 
Renê Augusto Ribeiro Milton Shoiti Misuta 
Ronaldo Kobal de Oliveira A. Cardoso Renato Barroso da Silva 

Avenida Érico Veríssimo, 701 - Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas, São Paulo, Brasil, CEP 13083-851 
Telefone; 55 19 3521-6609 - posgraduacao@fef.unicamp br / wvw.fef.unicamp br 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

* Se o candidato aprovado desistir por escrito de sua vaga até 31/01/2020, será 
convocado candidato suplente, da lista de aprovados, conforme abaixo: 

CANDIDATO ORIENTADOR 
Luiza Darido da Cunha Roberto Rodrigues Paes 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EDUCAÇÃO FÍSICA E SOCIEDADE 

CANDIDATO ORIENTADOR 
Débora Jaqueline Farias Fabiani Alcides José Scaglia 

Luis Bruno de Godoy Alcides José Scaglia 
Maria Isabel Somme Marco Antonio Coelho Bortoleto 
Sandro Borelli Odilon José Roble 
Solange Izabel Balbino Elaine Prodócimo 

Avenida Érico Veríssimo, 701 - Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas, São Paulo, Brasil CEP 13083-851 
Telefone: 55 193521-6609 -posgnaduacao@fef unicampbr / vww.fefunicamp.br 


