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Após apresentarmos um documento relatando as atividades realizadas nos primeiros cem dias da 

gestão 2018-2022, vimos a necessidade de continuarmos no relato das principais realizações desta 

administração, originadas em nossa proposta inicial de Respeito, Transparência e Diálogo, constante 

com toda a comunidade da FEF e da UNICAMP. 

Sendo assim, apresentamos um relatório de mais duzentos dias de gestão (+200. Assim, completamos 

300 dias de lutas constantes para a FEF cada dia mais consolidada em suas ações em respeito a uma 

sociedade em transformações constantes. 

 

 

 Proposta de Ações Estado Atual 

PEDAGÓ- 
GICO 

Estudo para elaboração do 
Regimento da Revista Conexões 

Nomeação de Grupo de Trabalho 
Proposta entregue para Direção 

 Estudo para Readequação do 
currículo da Graduação 

Proposta sendo discutida e construída no NDE, 
em consonância com a Comissão de Graduação e 
os Departamentos 

 Elaboração do relatório final 
2015-2018 da Pós Graduação 
para órgãos de fomento 

Relatório encaminhado em março de 2019 

   

ADMINIS-
TRATIVO 

Conclusão dos espaços para 
Laboratórios 

Sala de Estudos e Laboratório do Grupo de 
Estudos em Psicologia do Esporte e Neurociências 
– GEPEN Espaço entregue em novembro de 2018. 

 Realocação da Empresa JR/FEF 
 

Disponibilizado sala defronte as quadras externas 
- Espaço pronto para entrega. Não aceito pelos 
alunos. 

 Estudo das Normas de Utilização 
dos Espaços Físicos da FEF 

Nomeação de Grupo de Trabalho 
Proposta entregue para Direção  
Proposta em discussão nos Departamentos 

 Cotação para reforma do ar 
condicionado da Biblioteca 

Em processo de contratação do serviço 

 Cotação para reforma do sistema 
de calhas do prédio da Biblioteca 

Em processo de contratação do serviço 



 Cotação para reforma do sistema 
de calhas do estacionamento 
principal da FEF  

Em processo de contratação do serviço 

 Estudo de Normativa para 
solicitação de Licença, 
Aposentadoria e Afastamentos 

Proposta elaborada pela Direção.  
Proposta em discussão nos Departamentos 

 Solicitação de reforço da 
segurança 

Autorizado mais um segurança e mais um 
segurança. Ganho de 200%. 

 Revitalização de espaços da área 
comum da FEF 

1. Reforma das traves e postes para redes 
das quadras externas 

2. Marcação do estacionamento inferior 
3. Avaliação de saúde de todas as árvores 

da faculdade (Meio-ambiente) 
4. Remoção de duas árvores que 

apresentavam risco de queda no 
estacionamento superior 

5. Remoção de árvore que apresentava 
risco de queda no Bosquinho da FEF  

6. Reposição do alambrado da pista de 
atletismo/campo 

7. Reforma de sofá e cadeiras do espaço 
convívio de funcionários 

8. Revisão elétrica das salas de aula 
9. Revisão dos pisos salas de aula 
10. Correntes de aço para as tabelas de 

basquete das quadras externas 
11. Instalação de portão de acesso à área de 

coleta de material vegetal (fundo do 
campo de futebol) 

12. Reforma de área danificada do 
alambrado que faz divisa com a rua Dr. 
Francisco de Toledo  

13. Reforma das bordas da piscina  
14. Instalação de novas saboneteiras de vidro 

nos locais remanescentes 
15. Aquisição de estoque de material de uso 

contínuo para Oficina (elétrico) 
16. Aquisição de estoque de material de uso 

contínuo para Oficina (serragem e 
pintura) 

17. Reforma da fachada do LABFEF (restauro 
da alvenaria, pintura das paredes, 
raspagem, fundo preparatório e 
zincagem do encanamento, pintura do 
encanamento, limpeza e vedação do 
toldo) 

18. Pintura da administração LABFEF (textura 
e pintura) 

19. Pintura do Laboratório de Dinamometria 
(LABFEF) 

20. Pintura do Laboratório de Antropometria 



(LABFEF) 
21. Abertura de Porta de acesso a Lab. de 

Dinamometria (LABFEF) 
22. Pintura das portas novas (Administração 

e Dinamometria) LABFEF 
23. Restauro da rede de esgoto que liga a 

rede externa até a caixa da oficina  
24. Construção de “casa de gás” para o 

espaço convívio de funcionários  
25. Confecção e Instalação de telas de 

projeção fixas para as salas de aula 
26. Certificação de funcionário para operar 

plataformas elevatórias (Helio Viana) 
27. Aquisição de material elétrico para 

manutenção de toda iluminação das 
quadras externas 

28. Aquisição de material elétrico para 
reativação de iluminação das quadras 
desativadas (frente da cantina) 

29. Limpeza do fosso do laboratório de 
ginástica (LABFEF) 

30. Desativação de cabideiro feminino, 
transformando a área no novo espaço 
para o Arquivo Setorial 

31. Instalação de janela na sala de controle 
da congregação 

32. Remoção de parte de divisórias para 
melhoria do espaço da sala de controle 
da congregação 

33. Revisão de todos os ventiladores do 
ginásio 

 


